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 لك ىلع سو هيلع هللا لص هيد بسن قطصا ىذلا هل دجلا

 فّرشو -بدسح لك ىلع هبس> ةمورا .ةموثرج كرو 5

 برعلا لئابق رئاس ىمحالا ىلعلا هدحم روبظو ىمظعلا هتاذ ٍةدال

 لهأ رادقم مظع ىذلا هل كيررشال هدحو هللا الا هلاال نأ دبشأ

 راكذالا كولم ىلا لسفت را رسسالاو ىناعملا شويج لعجو تدأ

 زاج ىذلا هلوسرو هدبع ادمم انديس نأ دبشأو بدح لكن

 ىلع همسال ىتح هردق ناعاو هركذ عفرو بترلا ىلعأ زاجو هل

 هتمدخ يف اوماق نيذلا هلآ ىلعو هيلع هللا لص بتك هشر

 ميلستلا لس قلأ بزح لجأ اوناكف بهترلاو بغرلا يف هتعاط

 رايغالا دنج ىلع مهدنج شيج رصتناف «برحو نزحو لبس

 بهو ميسو ضور تابذع ىلع ميسنلا ءادر جام باغإ

 60 81 اناللا/ عمك 0ع الا كاع



 ا
 ك0
 تاينلا يف ىلاعت هللا توافامو بهو ميمشلا بيطلا هجرا حفنتو

 باو مأ نيب باسنالاو لئابتلا ف تواف اك بأو ةبكاذ نيب

 مفرت لزت ملتلا ةفيرشلا ةيبرعلا ةغالا دئارفب ىغش ناف (دعبو)

 نونف ةردقلا ردي اهقوط تاذ غوصتو 'اهناب ةدهّرغ ةريقملا

 ةراضن ىلع تحنأو اهوذ ىلع رئاودلا تراد ناو "اهماحلأ

 سرادملا ىف للطلا ىوس سراد مويلا اهلالىتح اهوذت مهشيع

 "سراودلا اهمالعأ نيبام ىدصلا آلا بوامالو

 بضلدقو »* لوعم نم سراد ممردنع لهو 3
 تواطف ًاهؤاممويلا

 دكو رمت الب انالخ تداعف "اهؤاوُر بهذو رثأالب الادج

 رءاطلادرغنم : ةديرغ اغلا ةصاخوأ الطم توصلاةريقعلا 00(

 اما لت ىأ فورعم رجشنابلا : اهناب هب بئرطو هتوصوفر ادي رغت
 تاذ  حلصتو ئيبم : غصت () ءانغلاب متو عفرتدير غيل ةريثكلااهراجشأ

 تاذوةدب رغلاكهب هبشملا فاصوأ ضعب رك ذودبشلا فذح قام ىنخمال :اهقوط
 الوأ هبسثملا تابثا ىعدبي دقو حييشزتلاو ةيليبختلاو ةيانكلاب ةراعتسالا نم قوطلا

 فكرحلا سانجلاهيفو ةيح رصت ةراعتسالا نوكتف ةفيرشلا ةغللارك ذ وهو

 فلابممذهو تفعو تسرد ىلا 9] كلذ ريغو لشملا دارياو صقانلا

 تههشةحرصم ةراعتسا مالكلا ىف ) ةهييلطو معلا نع ضارعالا ىف

 ]يخت ءاىملاو رهنلاب ةسغللا تومشوأ حيشرت بضنو ءاملاب ةغللا سئافن

ةراعتسا بذعلاءاملااهحتفب و نسسحلا اهرظنم ءارلا مضب )6(
 لعاهقئاطلل 

 ةدئافالب ىأ 6( نيهجولا
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 تراط ىتح اهلا نيبلاطلا قانعأ فارشتساو اهلع تابغرلا رذو

 ةمالا كلت اياطم قانعأب تلاسو حايرلا جاردأ فلسلا وامة
 'حراوبلا كلت فصع يف "حوصمتي مل نكلو 'حاطبلا ةئنلا
 نع ةقروملا داوعالا بلت ملو اسارو الصأ 'حطابالا كلت تب

 نانفأ "تابذع نع طقاستت مو اسارغ ىلايللا توذا ناو اهرخآ

 ةبسانع ' عزامزلا جوه تمّناام ىبرملا ناسالا رامث ةنسلالا

 لايكلا جرادم ىلا جردتلا ىلا ىنشمب ىنلا ةلودو باتكلا

 دجلا قاس نع تر.شف لاجرا هاوفأ ن م معلا ذخأ ىلا ىنادهر

 نويع نم ىمانالا ذالتقاو فراعملاو بادآلا رئاخذ ءانتقا ىلا

 هسابتقا يف بأدأ ترصو بدالا نف ىلا تيقترا م فئاطالا

 هنابح ىف تعركف < ىدهج هيلحت ىلحتلا يف دفنتسأو ىدهج

 قحريسلا نيعرسم موقب ةغللا كلت هبشت ناب ةبانكلاب ةراعتسا مالكلا ف )١(
 حاطبلاوابطماركذو سفنلا ىف ارمضمابدبشت ر وضحا مدعب نادجولا مدع ىفاوباغ
 دا ارااوةراخلاةديدشلاحايرلا («) فحرلو ققشنب ل ىأ (9] لييخت قانعالاو

 ةيحيشرتلاو ةينكملاو ةيليبختلاةراعتسالا ليبس ىلعاهلهأوةغللا(«) ثداوحلااابب
 ىهوءاجوه عمج مضلاب جوهلا ©] فرطلاىهو ةكرحم ةبذع عمج ©

 دئادبشلاابب دارملاو ع زعز عمج عزاعزلاو راجشالاو تويبلا علقت ىتلاحيرلا
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 يذلا ءابدالا 0 مالكو ب 1 7 ا عفنيال هليلغو

 ملسملاو ةعاربلا براغ نيطتمملا ءاغلبلا برمعلا ةحاصف اوهج

 عارتخالا تاديلوتو عادتبالا فئاطل نم مل ةغالبلا ديلامم مهلا

 بادالا سئافت نم هتنمضت ال عامسأألا ابعرتفت مل ناسح راكبأ

 رئاصبلا عورت ىتلا كحلاو بابلالا عيت 5 هه ىتلا ىلناعملا قيقدو

 عيفر نيب ام سئافت دئالق رئاخذ ابتالعأ تاسفّنم ن نم ىتتقتف ىتتقتف

 هؤدبءاديلتو افراط عمجت طمس هتمظنو ءايلع عاضوأو تايناكم

 ءاقلا ىف دادزب ءاديرف ادّمع نامزلا ىّدم ىلع نوكيل ءامسلا ىف

 ىتلا مهمالعأ تا وضأ مهسو رط "ةعّقمق نا تتح نأ دعب كلذو

 ىنب ةيانج فك اهلا لصتال مهرواس نأ تنقيتو رصنلاب قفخت
 قوف ناسنالا غلبو همادق ةغالب تييتوأ ول ىنأ لع رصهالو

 كلذ ىرسأ الو مهلاضف نم الا فرتغأ نأ ىننكمال همارام
 لئاقلا رد هللو مهلالدب آلا ىرسملا

 ةدشل نانسالا فيرصو حالسلا توص ةباكح : ةعقتقلا )١(
 نا برضي نيفاقلا حتفب (نانشلابهلعقعقيام) لثلاهنمو لك الاىف اهعقو

 ه[ةقيقحإلام هعوربالو رهدلا ثداوحل عتيل
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 مدنتلالبقسفنلا تيفشىدعسب . ةبابص تييكب اهاكبم لبق ول
 مدقتمال لضفلا تلتف اهاكب بلا ىل جيبف لبق تكب نكلو

 اهحيرعوضتي ابهذو ةضف تبنت ةضورهَللا لضفب تحبصاف

 هدودمم رخافلا اهيز ىف ةدئامو ابجعو اليامت ابساّ رح ىبثتنيو

 اريس كليبس يف ريست تنأو كيداتت هدوم مذ ناولال ةعماج

 اريخ بيصتق اندنع لزنت الأ

 تدعصتنويعلا اهتفشتسااماذا 1املاكف ىذقلا |منعتقتو تفص

 زونك تعضوو ماثللا اهدئارخ. هوجو نع تفشك دقو

 راظنالا اهب تحمس بئارغ اهتعدوأو مالا فرط ىلع اهدئارف

 تدصق امو 'راكفالا دب اهتكبس تكن فئاطلب 'اهتحشوو

 اهبلاط داوس ريثكتو اريئراق طيشنت الا اهيف ”ضامحالاب

 عونلا اذهب هلهأو نامزلا متمب نأ ىلاعت هلأسأ ماتللا ىفو

 ”ضرو نفلا اذه علد نم ثعشلام مر ىذلا عيدبلاو ضنلا

 اهتيز ىأ 00 لوطي هنال ماقلا فرط ىلعهلوانتر سعب الا لاقي 4]

 زاجممالكلا فوامحشكوابقناع نيب ةأرملاهدشتر هاوجلاب عصرم ميدأو هو حاشولاب
 ةيانكلاب ةراعتسا هيفوراكفالادي اهتعنصو اهتغاص ىأ 09)] ةراعتسالاب وال شرم

 هب هبشملا مزاول نم ديلان الحيشرتكبسلارك ذو ةيليبختةراعتساديلا تايثاو
 قدلا ضِرلا (ه) ٍرخآ ىلع وضومنملقنتلاب (4) هتامالمنمكبسلاو
 ةرثعبلاو قي رفتلا نعةيانك كلذو شرجلاو
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 تبادل

 ريدج ةباجالابو ريدق *ىث لك ىلع هنا

 مد# لوالا لصفلا جه

 ىنممو احالطصاو ةفل ءاشنالا ةباتك لولدم نايب ىف »
 ةباتك نع ريبعتلاو هيلا ةياتكملا ةفاضاو ءاشنالا

 3 عين وتلا ىنمم نايبو لسرتلا ةعانصب ءاشنالا

 «بتكودصم ةغللا لصأىف ةباتكلاف ءاشنالا ةباتك ل ولدمامأ
 : عنا اهانممو « ةيتكو ةبتكمو اباتكو ةباتك بنكي بتك لاقي
 « ةبيتك» ليملا ةعاملل ليق هنمو ٠ اوممجت اذا موقلا بن لكم لاقي
 كلذ وحن وأ ريس وأ ةقلحت امرفش نيب تعج اذا ةلغبلا ت تدتكو

 م ضمن ىلا اهضعلإ مضو فورملا علب ةباتك خلا ىمس مث نمو

 ىلاو ضعب ىلا زرملا ضع عج ة ةباتك اهوحتو ةبرقلا زرخ ىمس
 هلوتب هتاماقم ضعل ىف ىربرملا راشأ ىنعملا اذه

 بتكلاىف طخام اورق اموافرح ميلمانأ تطخ امو نيبناكو

 ربظت ةيناحور ةعانص اهمنأب نايبلا داوم بحاص اهفّرع دقو
 ظافل الاب ةيناحورلا رسفو ٠ اهمظن طسوتب دارملا ىلع ةلاد ةينامتج ةل آب

 ضعب ىلا اهضمب مض نم رّوصيو هماهوأ ىف بناكلا اهليختي ىتل
 هبديقيو قل هطخم ىذلا طلناب ةينامئإلاو ٠ هسفن يف ةئاق ةنطاب ةروص
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 ةسوسحم ةروص ةلوقعم ةروص تناكنأ دعب ريصتف ةروصلا كلت

 عيمج لمشي دحلا اذه نأ نم الو ٠ ملا ةل آلا رسفو ٠ ةرهاظ

 فالتخا ىلع مهولا هليختو نهذلا هروصتب امم ملقلا هرطسام

 جرخمال اهعاونأ تددعتو اماسقأ ترثك ناو ةباتكلا نأ ع. دصاقتلا

 عون لك تربتعا نا كناف ٠ لاومالا ةءاتكو ءاشنالا ةءاتك نع

 لمأتلا دنعو : اهنم ةدحاو نمض الخاد هتدجو ةناتكلا عاونأ نم

 ظفل صخ دق نامزلا نم مدقت ايف فرعلا نا الا ٠ كلذ كل رهظي

 تقلطا اذا تراص ىتح ءاشنالا ةعانصب قالطالا دنع ةءاتكلا

 :لاقيف اديقم ركذ اهريغ رك ذاذاو «كلذ ريغ اهنم مهفيال مدنع

 كلذ وحتو « شيملا ةباتكو « جارملا ةباتك

 ىنمع هعرتخاو هأدتبا اذا هئشني ءوشلا أشنأ ردصم ءاشنالاو

 بتكيايف ىناعملا نمهركتببو مالكلا نم هفلؤيام عرتخمبناكلا نأ

 هذه أدبت هنع نأ ىنعم وأ « كلذ ريغو تايالولاو تابتاكملا نم هد

 ءاشنالا ىلا ةباتكلا تفيضأ انه نمو داربالاو رادصالا يفرومالا

 هيلع ىنبت يذلا ابلصأ هلا ثيح نم
 ةفرح ةغالا لصأ ىف ةعانصلاف «لسرتلا ةعانص» اهتيمست امأو

 عئاص ىأ نيديلا عينص لجر « لاّقيو «ةمنصلا» هلو « عئاصلا
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 كما هتب

 السرت ءلسرت : لاقي ٠ ةلاسرلا نم لمفت لسرتلاو ٠ قذاح
 ةعانص» تيمسو ٠ ليسرو لساىم وبف « ةلسا ص هلسارب « هلسارو
 امم اهوحنو تايالولاكعاونالا نم اهريغ ىلع تامتشا ناو «لسرتلا

 لسرتلاذا اهثازجأمعأب اهل ةيمسن «لسرت» ةقيقحلا يف هيلع قاطيال
 هنع ىنغتسيال هنا ثيح نم الام ابعسوأو اعوقو اهرثك أوه

 يللا دومم نيردلا باهش خييشلا ىنب كلذ ىلعو ٠ ةقوسالو كلم

 اعوضومناكناو «لسرتلا ةعانص ىلا لسوتلا نسح» هباتك ةيمست
 كلذ نم معأ وهامل

 ىثاوح ىلع ةباتكلا هلصأ عيقوتلا نأ ملعاف « عبق وتلا امأو

 ةفيلط اك رومالا ةالو ءاظع هب بتكي امم اهروبرظو صسصقلا
 بتاكب 'اقوزعم نآلا كلذ رثك أراص امم ريزولاو ناطلسلاو
 مالك يف هانعمو : باتكلا ةريخذ ىف نامعنلا بجاحنبا لاق ٠ رسلا
 ترثأ اذا بنجلا ةمقوم ةقاث : لاقي ٠ فيفللا ليلقلا ريثأتلا برملا
 نوكي نا لمتحي هنأ ىلع ٠ كلذ ىلع هزي لو ٠ لامألا لابح هيف

 طين ىنععوب قدغو .هب قدعؤ . هب قذعدو روزثكهئوضوحبصلاف )١(
 كسسعو ءهب قسعو .هب قزع : برعلاناسل ىف لاق . هب قزع نعفي رحت اهلكوهب
 همزاوهب قصتلا اذا ءاهب
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 0 ىلامثهلوق ىف اك مزاو قحاذا ىمالا عقو : ملوق نم اذوخأم

 و : مهلوق نم وأ : بجوو قح ىأ «اوملظ امم  مهيلع لوقلا
 ِ هعيقوتي هنال هولجي هتعقيع هيلع لبقأ اذا « فيسلا لقيصلا

 ةءقوم نم وأ : ةعقاولا يف دمتميام ىلا داشرالاب سبللا واج صممقللا

 فأي ةعقرلا ىلع عقوملا نا ثيح نم هفلأي يذلا ناكملا ىهو « رئاطلا

 ىهو ٠ ةعقوملا ن نمو اهوحنو ةصقلا ةيشلك هيف مقوي اهنم اناكم

 نأ هولعو انف مول ناكم عمرا ليما يف ملا ناكملا

 كلذ ريغ وأ

 © ىاثلا لصفلا لع

 عاونأ رئاس ىلع ءاشنالا ةباتك ليضفت ىف»

 « رعشلا ىلع رثنلا حيجرتو ةباتكلا

 يف مدت دقف ةباتكلا عاونأ رئاس ىلع ءاشنالا ةباتك لضف امأ

 ابعاونأ تددمتو اهماسقأ ترثك ناو ةباتكسلا نأ لوالا لصفلا

 نأ كش الو . لاومالا ةباتكو ءاشنالا ةباتك نع ء جرخت داكمال

 قيقحتلا لهأ نا الا ٠ اميسج ارطخو اميظع اردق نيعونلا نم لكل

 امواضفيو ءاشنالا ةباتك نوحجرب اوحربام بدالا ءالع نم

 رومأب كلذل نوجتحيو اهنومدَقِو تاباتكلا رئاس ىلع انوزيعو
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 ةباتكلا عاونأ نم عون لكب ملل ةمزلتسم ءاشنالا ةباتك نأ اهنم

 تايالولاو تابتاكملا نم بتكي. ايفجاتحي ءاشنالا باك نأ ةرورض

 اهوحنو هاياصو يف لثم نا ىلا لاومالا ةباتكب قلعتي ام امهريغو

 نوكينأدب الف هتورذيو هن وتايام ملل نيبو هنودمتميام مهتاعانص نم

 ١ هل بتكب نم ةعانصن املاع
 فئاطل ىلع لادلا نايبلا ىلع ءاشنالا ةباتك لامتشا اهنمو

 ةيلح ىه ىتلا ظافلالا رهاوجو راكقالا دبز ىه ىتلا ىناعملا

 ةليلجلا لزانملاو ةريطخلا بصانملا باعصأ سفانتت اهيفو ةنسلألا

 رهوماو ردلا ىف مهتسفانم نم رثك أ

 ةرازغو 2 ملا ةدايز نم ءاشنالا ةباتك همزلتسلام اهنمو

 فرمعتلا نم هيلا جاتحال«ةيورلا ةدوجو 034 ةحرقلاءاكذو « ةليضفلا

 قبس نم اهم ربع ىتلا ريغ ظافلأب اهنع ةرابملاو ةلوادتملا ىناعملا ىف
 نم كلذ يفو ابتئامح ىلا اهتيدأتو امتروص ظفح عم اهلاعتسا ىلا

 يف همدقت نم ىلع ةدايزلا مار اذا اصوصخ هيف ءافخالام ةقشملا

 عم همقاوم مالكلا نومقوب نبذلا نيزربملا وذح اذح وأ اهلاعتسا

 هجاتحام - هتيسانمو هتغالبو ىنعملا ةوالحو طظفللا ةقاشر ةأعا سمع

 قبس الو اهلثم عقب ل ىلا ةثداحلا ر ومألل ىناعملا راكبأ عارتخا نم
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 ى تا .

 'فقت الو ىهانتت ال عئاقولاو ثداوملا نأل اهتباتك ىلا قياس
 دح قع

 ةليضف هل تناك ناو رعشلا ناف رعشلا ىلع رثنلا حييجر امأو

 هنم مفرأ رثثلا ناق هب ءافخال امم هريغ اهيف هكراشبال ةيزمو هصخخ

 روصحم رعشلا ذا اماظن نسحأو اماقم فرشأو ةبنر ىلعأو ةجرد '

 ميدقتلاو ظافل ألا ةدايز ىلا ابعم رعاشلا جاتحم ةيفاقو نزو ىف

 فرصن الام فرصو روصقملا دمو دودمملا رصقو ريخاتلاو

 ليدبتو ةضوفرملا ةملكسلا لامتساو فرصلا نم فرصنيام عنمو

 رعشلا ةرو رض هيلا ءىجان ام كلذ ريغ ىلا اهريغب ةحيصفلا ةظفللا

 كلذ نم *ىث ىلا جاتحيال روثنما مالكلاو « هظافلال ةعبات نوكتف

 لزنأ ىلاعت هللا نأ ةليضف رثثلاب كييهانو,هينامملةمدات هظافلأ نوكتتف
 مو هفلخ نم الو هبدم نيب نم لطابلا هينأيال ىذلا زيزملا هباتكهب

 اليلق رعاش لومي وه امو» هلوقب هنع ههزن لب رعشلاب هزني
 افيرشت ملسو هيلع هللا ىلص دمت هيبن ىلع همظأ مرحو « نونمؤتام

 امو رعشلا هانملع امو» ىلاعت هلو كلذ ىلع اهنم هماقملاه-زنتو هل

 ةطاحالاو « بذكَلا نع ولخنال رعشلا دصاقتم نأ كلذو «هل ىغبفي

 ةجراملا تومنلاو « دحلل ةزواجلا تاغصلاو « ةليجتسملا رومألا ىلع
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 س14 !
 بسوء«ناتهلا لوقو «روزلاةداهشو « تانصحلا فذقو « ةذاملا نع

 فيك سانلا داح آل هنع هزنتلا بج امم كلذ ريغو « ضارعأللا

 ىوقأ وه ىذلا ىلهاجلا رمشلا اس هلو لسو هيلع لص ينلاب

 باكا هنم مظعألا دوصتملا ناف رثلا فالخب ٠ هلغأو رعشلا

 نا ثيح نم قاعتلا نسح عوضوملا فيرش اههالكو لسرتلاو

 ةالصلاو هيلع ءانثلاو ءهديجمتوىلاعت هللا دمح ىلع ىنبم مالك بلطملا

 ةرخ آلا ىف بيغرتلاو ريك ذنلاو « لسو هيلع هللا لص هلوسر ىلع

 حالصلاب نمالاو « باوثلا باط ىلع ضملاو « ايندلا ىف ديهزتلاو

 ضفغابتلا ضفرو  فطاعتلاو دضاعتلا ىلع ثحلاو « حالصالاو

 كلذ ريغو « ممذلا ةباعرو « محرلا ةلصو « ةمئالا ةعاطو « مطاقتلاو

 ٠ القعو اعرش نسحتسم وه ام ىروملا اذه ىرج ام

 هيلع لمتشي امل ةيعرلا ماوقو ةمالا حلاصم ىلع ىنبه لسرقلاو

 لاحلاحالصو نبدلا تامهم ىف ىانلا ةارسو كولملا تابتاكم نم

 قحلي امو كوالا دووع ن« مهع ردصيأمو هدوبعو ءافلخلا تاعيبو

 ةلودلا ناكرأ مه نيذلا مالقالاو فويسلا بابرأ تايالو نم كلذب
 رصملا تحن لخدتت داكمالىتلا لاصملا نم كلذ ريغ يل اهدعاوقو
 بهذ امب ةربع الو.: نايبلا داوم يف لاق ٠. ءاصحالا اهذخأ, الو
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 تاق

 ليلد نودب هاوبل اعابنا رثنلا ىلع رمشلا ليضفت نم مهضعل هيلا

 بيطاعا تافص لمك أ نا:نيتعانصلا ىف لاق دق هنأ ىلع ٠ حضاو

 نوكي نأ رعاشلا تافص منأ نم نأ نير عاش انوكي نأ بناكلاو

 ظري رعاشلا نأ رعشلا ىلع ةباتكلا ةمفرب ىنكو ٠ ايناك ايطخ

 ىندألل ىلعألانم ظيرقتلا قيلي امناو سكعالو بناكنلا

 ٠ هتفرعم ىلا بناكلا جاتح اميف لصف اطعم

 0 همءاشنالا داوم نم

 سأو هلام سأر ىه يتلا ةيرملا ةذالا فرعي نأ هيلع ىخبني
 مي ىتلا ىنامملا بلاوق ظافلالا نا ثيح نم هقافتإ زنكو همالك

 ةعسو اهيف عابلا لوط ىلا جاتحبف ذئنيحو ةبانكلاب اهف فرصتلا
 يف رظنلا عاسباو ةفللا تارصتخم نم هظفح هل ايتام ظفحت وطملا

 ىهو ةفدارتملا ءاممالا نم اهعاونأ ةفرعم عم ةطوسبملا اهبتك"

 ةكرتشملا ءاممالاو ةطنهلاو ريلاكد حاولا ىمسملا ىلع ءامسالا دراوت

 نيملا ىلع عمت اهناف نيملاك ىمسملا فاتخيو مسالا دحتب نا ىهو

 روظتسيف اهعاونا نم كلذ ريغو «ا.هريغو ةيراجلا نيعلاو ةر.دابلا
 نكمت كلذ ظفح اذاف « هينأيو هرذي امم املع طيحتو هيشنبام ىلع

 ةفلتخلا تارابعلاب اهيف ةباثكلا ىلا رطضي ىتلا ىناعملا نع ريبعتلا نم
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 تالق اح

 ءاشناهيلع ناهو هدوصقم نع ريبعتلا هيلع لبسو ةنابتملا ظافلالا و

 هريغىلا ظفل نم لاجملا َقيبص نع لودملا هل غاسو هبينرتو مالكلا

 هانم وهام

 اهريغو ةيمورلاو ةيسرافلاو ةيكرتلاك ةيمجملا ةغللا فرعي نأو
 كيح نم ٠ هناطلس رسل مثكأ كلذو ةبنر لك أ يف نوكيل
 تباث نب ديز مالسلاو ةالصلا هيلع لاق نار هبتك ىلع عطول هنأ

 دوج نما ال هللاو ىناف دوم باتك لمت ديزاي « هنع هللا ىضر

 ىباتك ىلع

 همامتها ف رصيو رفوالا ظملاب هنم ذخأبو وحنلا فرعي نأو
 ىتلا هبتك نم هل قفتنام ةءارق كلذ عبتيو يفاكلا ردقلا ىلا هنم

 هبأد هلمجيو همزاليو بارعالا ىلع بكيو دوصقملا اهب لصحم
 هن لوزيو هملق لامع هب قاطنبو هناسل ىلع رودبو هركف يف مشنريل

 نحالا ةرعم نمأيو هترابع نم ةريصإ ىلع نوكبو هتيجس نع مهولا
 لاق ثيح ىرصبلا ديعس ىبأ رد هلو
 نحلي مل اذا همركت ءرملاو نكلألا ناسا نم طسبب وحنلا
 سأل ميقم ىدنع اراجاف اباجأ مولعلا نم تبلط اذاو

 اهفذحو اهتدايزو ةملكلا لصأ 3 فيرصتلا فرعي نأو
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 كلذب و لعفلا فيرصتو اهقاقتشاو اهدوججو اهتينثتو اهعجو. املادباو
 اهلا ةبسنلا وأ اهريغصتو ةماكلا مج هل مني

 ةعانص تناك الهنأل ميدبلاو نايبلاو ىنامملا مولع فرعي نأ

 تناكوةغالبلا نئس ءافتقاو ةحاصفلا لبس كولسىلع ةينبم ةباتكسلا

 لصوتيل اهدصاقمب ةطاحالاو اهتقرعم بناكلامزل (مدعاق مولعلا هده

 ةمالا نيئاوق ىلع كلذ ىفايراج «باوملا ءاشناو باطملا مهفىلا كلذب

 نع ةذوخأملا ةبكرملا لاوقالا ءاشنا ىلع ةكلملا ةوق عم بيكرتلا يف

 اهتغالب ةهج نم راعشأألاو لئاسرلاو بطخلا نم ءافابلاو ءاحصفلا

 ىرج اذافمكالذ ريغ ىلا هقيمتو مالكلا نيسحتو نككلا نم اهولخو

 هيبشنلا نم ةثالثل مولعلا هذه نوناق ىلع هتابتاكم يف بناكلا

 ذخايو لوقعلا رهبياع ىلا عاونالا نم اهريغو سينجتلاو ةراعتسالاو

 مفرباع ةغالبلا نساحم نم ىدبيو لالملا رحسلابىئأرو بواقلا ةمزأب
 دق ةليل يف) لضافلا يضاَعلا لوةك لالظلا فراو ىف هفسلادعل نم

 ابصقىلا اصق تدادزا ول ةلصبلادوت موييلا اهرجج دمحو اهرجخدج

 قشمدلا اواولا لوقو (اهصرق ىلا رانلا ترجوا سمشلاو

 دغدمبف الوأ اومحزادغامإ ال تاقف اذهاي نيبلا ىتم تلاق

 هربلاب بانملا لع تضعوادوو تةسف سجرنماؤلا ترطمأف
 م« هضو د ؟)
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 و ا

 هسرد ةمزالمو هتءارق ةمادإ م زيزعلا هللا باتك ظفح نأو

 الثمت هناسل ىلع ارئاد هركف ىف اروصم لازبال ىتح هيناعم ريدتو

 جاتحم ىتلا عئاقولا نم هيلع دريام لك ىف هل ارك اذ نوكيف هبلق ىف

 لف اهيلع ةمطاقلا ةلدألا ةماقا ىلا ريو ابيف هب دابشتسالا ىلا

 لاق هريغ نع هل اينغم هدصق يف هل انيعم كلذب ىنكو ةفلابلا ةجحلا

 ('ىش لكل انايبن) يلاعت لاقو (ئث نم باتكلا ىف انطرفام ) ىلامت
 ةبسانملا ابعقاومو ةقئاللا اهنك امأ يف تاي ألا بتاكلا نم اذاف

 قثورلاو ةلازجلاو ةماخنلا نم مالكلل ريصي اميف ةببش الف امل

 ضعبب مالكلا نيمضتو: مصقلا ناعذاو عا زالا عطقو ججملا ةماقاو

 وهو دابشتسالا لوالا « نيبرض ىلع ةغالبلا ءالع دنع نآرتلا ىآ
 مالكلا نمضي ناوهو«لامتسالا ىنانارودو مالكلا ىف اعوقو امبلتأ

 تاقف ٠ تاما ىف ىرير حلا لوقك نارقلا نم هنوكى عابنم أيش

 ىناثلا برضلا « نيملاعللةمحر الا كانلسرأ امو نيلثاقلا قدصأ تنأو

 هيلع هبفي الف نآرقلا نم أيش مالكلا نمضي نأ وهو سابتقالا

 «نوفرطملاةلفغلا اهماايف : هبطخ ضعل يف يدعسلا ةناين نا لوتك

 بروف ٠ نوم.ستال مكلام ٠ نوفدصم ثيدحلا اذهب متثأ امأ

 نوقطنت مكنأم لثم قمل هلا ضرالاو ءامسلا
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 -وؤ4ا

 مالسلاو ةالصلا لضفأ ابلئاق ىلع ةيوبنلا ثيداحالا ظفحمنأو

 ماكحالاو ىزانملاو ريسلا ىف اصوصخ ةباحصلا نع ةيورملا راث لاو

 نم دب الام هّتفو اهبيرغو اييئاعم ةفرعم ىف رظنلاو اهتحاصف لمأتو

 يف 'ىش لكل دهشةشيلو هتمس ىلع اهنم قفنيل اهماكحأ نم هتفرعم
 نع فرصتبو ليلدلا مضومب لدتسيو ةجملا ناكم جتحمو هعضوم

 قوسيو لزازيال لصأ ىلع همالك ىننيلو هانعمو ظفالا عوضومب ملع
 دنتسا اذا دصَقملا ىلع ليلدلا ناف هنع لضيال ليبس ىلا هدصاقم

 نيمضتو . دنادملاهلنعذأو مصخلا هل لسوةجحلا هيف تبوق سنلا ىلا

 « سابتقاو « داهشتسا « نيب رض ىلع اضيا ثيداحالا نم أيش مالكسلا

 . ىبأل وةكديلع هبنيو ثيداحالا نماثيش مالكا نمضينا داهشتسالاف

 هدقمي امب موقت ناو : ناطلسلا ةفيلخ نع ةيصو ىف ىناصلا قحسا

 لاق دقو « نينمؤملا عيمج ةمذ هتمذ ناف نيملسملا ضرع نم لجرلا

 مهو « مهاندأ مهتمذي ىعسي نوملسملا : ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر

 ثيدملا نم ائيش مالكسلا نمضي نا سابتقالاو : هاوس نم ىلع دب
 رقفلا نامكو : هتاماقم ضعل ىف ىربرملا لوقك هيلع هبني الو

 ءاغلبلا بطخ ظفح ناو « ةدابع ربصلاب جرفلا راظنناو « ةداهز

 رس تاعدوتسم نم بطخلا نأ كلذو ءابطخلا بيلاسأ يف نئفتلاو
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 تا

 ابو مهدهاشم ىف برعلا ترخافت اهب : مكحلا عماجمو ةغالبلا

 امبو ٠ مالكلا زيت اهب ٠ مهربانم ىلع ءارمالاو ءافتللا تقطن

 ٠ ةباتكلا تجسن ةباططا لاونم لعو» ماعلاو صاخلا بطاخي

 هذه بحاص رثك أ اذاف. باتكلا تشم ءابطألا قيرط ىلعو

 دراؤمو ةباطخلا دصاّم ملعو ٠ ةغيلبلا بطمللا ظفح نم ةعانصلا

 ىلع ضافو مالكسلا لاحم هل عسنا « ةغالبلا عقاومو « ةحاصقلا

 ىف هدروأف هعولض نيب كلذ نم نمك ام ةجاحلا تقو يف هناسا

 طابنتسا ىف ركملا لغش نع ىنتساف « هلئاسر ىف هئمضو « هرث

 ولو ابلثع هتركفق ضال ىلا ةحيصنلا ظافلألاو ةفيلبلا ىامملا

 اديج ايئاج ظفحت ناو « بأد ولواهريظنب هرطاخ حمسلالو ءدهج

 م-مارواحمو مهتابطاخم فيطلو لوالا ردصلا تابتاكم نم

 هيلع هضقن امو « هموقل وأ هسفنل مهْنم لك هاعدا امو « مهامجا مو

 ثداوملا ىتلتو ءاهرئاظنب مئاقولا ةفرعم نم كلذ ىف امل« همصخ

 ءافتقاو همصخ ىلع مهم حلفأ نم ةقيرطل ءادتقالاو « اهلك اش اع

 هتجحب نحليف اهلاطبا وأ ىوعد تابثاو رذع ىلا رطْضا نم رثأ

 اماف ٠ هترابع نسحو هكلسم ةقدو هذخأ» فيطلب صاخمو

 ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ هب بتكام اهنف مهناباكم
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 انين هلا ضر نابع نبا ىلا هنع هللا

 هءوسلو < ةمرحيل نكي ملام كرد هرسيل ءرملا ناف دعي اما

 ءارجا نم تمدق اع كرورس نكيلو « هكرديل نكي ملام توف

 نم كنافام رظناو كلذ نم هيف تطرف اميف كففسا نكيلو قطنم
 احرف هب معن الف اهنم تلن امو ءاعزج اهلع رثكن الف ايندلا زومأ

 توملا دعب اذ كمه نكيلو

 ىلع تدفو برعلا دوفو نا يكحام مهتابطاخم فيطل اماو

 : انس مهرغصأ لاف زاجإلا بدج نوكشي كلملا دبع نب ماشه

 ناقاوءمجلادباقا اهادحا : ةنالث نونس اتباصأ نينمؤملا ريمأأب

 : لاومأ لوضف مكيديأ يفو ؛ قبلا تح ارب حفلا تاكأ

 0 تناك ناو « هللا دابع ىف اوققثأف هللا لام. نم تناك ناف

 هللا ناف مييلع اوقدصتف مكل تناك ناو « مهلام نم مهثيف اودرف

 ارذع دحاو ىف انل كرت, ل هرد هلل : ماشه لاق ٠.نيقدصتملا ىزحي
 هنأ عيبرلا نع ىكحتام كلذ نف مهناعجارصو ميتارواحم اءاو

 ىلو ىدهملا هنبال عضو دقو روصنملا سأر ىلع افوقو انك : لاق

 هيلوب نا هحشر دق ناكو « ىناثلا هنبا اص لبقأ ذا ةداسو هدبع

 مزانمو مهباسنا ردق ىلع سانلاو نيطامسلان يب ماّمف:« هرمأ ضع
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 « هقنتعاف : ىنباي ملا : لاق مث هيلا هدب روصنملا 3 داجأف مك

 فصلو « هماعم ركذ دحأ له : لاّمف هباخصا هوجو ىف رظنو

 ىبيقلا لاقع نب ةبش ماّمف ٠ يدبمال ةبيه كلذ هرك مبلكف ٠ هلضف

 «هناسل حصفأ ام نينمؤملا ريمأي كدنع ماق بيطخ رد هلل : لاقف

 « ةقيرط لبسأو « هقير لباو « هنانج ىضمأو « هناي نسحأو
 « هوخأ ىدبملاو « هوبأ نينمؤملا ريمأو كلذك نوكيال فيكو

 ىبلس ىبأ نب ريهز لاق 6 وهو
 اقوسلا هذه اًذبو كولملا الا  انسح امّدق نيأرما َوأش بلطب
 ام هلثف هفيلاكت ىلع امهوأشب قحاب ناف داوجلا وه
 ان اص نع . امّدقام ”لئثف لهم نم ناكام ىلع هاقبسي وأ

 ترام هللاو : لاقو رضح نم ضعل ىلع لبقأف نيالا لاق

 نم لو 2 مالفلا حدمو نينمؤملا ريفا نضر“: اجا اذه لثم

 الا ىميَقلا فرصننال عيبراي : لاقو روصنملا ىلا تفتلاف : ىدبملا

 2 ل ىف رظنلاف لسوتلا نسح يف لاق ؟ مهرد فلأ نيئالثب

 قتفو « ٌرَقلا دحشي امم هتملاطم نم راغكسألاو «هنم ظفحلاو
 ضيفي ىتح راكقالا ىف نمكيو « رطاولا يف مستريو ناهذالا
 هيلع جني لاونم ةعقاو لكل ودبرو ملقلا ناسل ىلع ضافام هنم
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 ا

 ىه ىتلا راعشالا ظفح نم رثكي نا هيلعو هرئاظن يف رظني لاثمو

 اصوصخةبوبنلا ثيداحالاو ميركلان آرقلا دعب ةيلاتلا ةانكلا ةدام

 « ةساملاك هرايتخا ىلع ءايعلا ىعاود ترفوت امو برعلا راعشا

 مهسلا تاقلعملاو « ليذه ناويدو « تايممصالاو , تايلضفملاو

 رفوتلاو « اهضماوغ فاشكتتساو « اهيناعم موفو « كلذ هبشأ او

 مهو برعلا نم نيدلوملا رعش كلذب قحليو ءاهحورش ةعلاطم ىلع

 « لطخالاو « قدزرفلاو « برجك مالسالا لوأ ىف اوناك نذذلا

 نيئدحلا نم نيقلفملا رعش نم ديج بناج ظفح كلذكو مهريغو

 «ينتملاو « ىمورلا نباو « ىرتحبلاو « ديلولا نب ا ىباك

 نباو هيبنلا نباو «ريهز اهبلاو « ىتشمدلا اواولاك نيرخأتلا ةربمو

 مهارجم يرج نمو ةفالخلا سمش

 «داوملا ةرازغ نم كلذ ىف املف نيدلوملاو برعلا رعش امأ

 عاذتناو « لقملا ةآسم لّدصو « لقتلا ةرثكو «داهشتسالا ةحو

 عالطالاو « لاثم حصأ ىلع ىناعملا عارتخا ىف ءاذتحالاو « لاثمالا

 ةيرملا رداوأ نم عالطالاو « اهدهاوشو ةفالا لوصأ ىلع

 ءانتعالا ةءاغ كلذب نونتمي لوالا ردصلا نأك دقو ٠ اهدراوشو

 . 5 1 3 ع
 يأ نإ ريهز مدع ناك هنع هللا يذر رمع نينمؤملا ربما نا يتح
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 م تي ا
 نكيمل « لاق ٠ كدنع كلذ قحتسا مم : هل ليقف رعشلا ىف ىملس
 لجرلا فصي الو ٠ مالكا ىثوح عبتتي الو لوقلا نيب لضاعي

 مهيدأ ناوبد وه برعلا رمش نا خي الف ءلاجرلا ف نوكيتامئي الا
 هيلاو نورختف, هب : ةيلهاملا ىف مهءولع سقنأو مهمكح عدوتسمو
 تررغ هيناعم مهفو هظفح نم بناكسلا رثك ًااذاف ٠ نومكتحم
 نيئدحلا رمش امأو ٠ هركق ىلع تلاوتو ىناعملا هيلع تفدارتوداوملا هيدل
 مهيولسا برقو « مومالك ىف ةعانصلا نارودو ٠ مذخأم تطللق

 ىلع قطني هنأك ىذلا ىنتملا اميسال ةباتكلاو ةباطالا تولسأ ن
 نم لق ىتح هرعشب دابشتسالا رثكو مهنا رواحم يف سانلا ةنسلاأ

 دصقملا ىلع ةلالدلا ىف هرعش نم دحاولا تيبلاب تك او هله

 ضرخلا غوابو
 قيرطلا : قرط ثالث رعشلا لاعتسا ىف بناكسلل نا ملعاو

 وأ نيتييلا وأ رعشلا نم تيبلا درو» نا وهو : داهشتسالا .لوالا

 ١! نم مدقتام ىن.هلامباطم روثنلا مالكا لالخ يف رثك أ
 يف كلذ ربتمي م هوكو « لاق : هلوقب هيلع هبني نا هيف ربتعي الو
 رءشلا ناف .مدقت 6 ةيوبنلا ثيداحالاو ميركسلا نآرقلاب داهشتسالا
 هيبنتلا ىلا جاتح الف مالكسلا عاونأ نم هريغنع هتغيصو هلزوب زج
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 يح ا

 هناوخا ضعل ىلا باتك ردص ىف لضافلا ىضاقلا بتك- 6 هيلع

 هيلا قوشني

 ىمم نكفنيممنم ىلامو لع  هفورص تحضأنيبلا نا برايذ
 ىلضأ ناريزو ىنافجأ هاومأو ىتبحأ دعلو ىلاذع برق ىلع

 ةمالظو٠ بذيذملا ربصلا ةريرسو ٠ بذعملا ىلا ةيحتهذه

 اشحلا يف دقو دقو ساجملل اهردصأ « بّذكملا ولسلا مع

 « اهراث قوشلاو .« اهرارش عومدلاو « اهراوأ ريفزلا « اهرا

 اهران داؤنلا فو

 اهراونأ هئالظ يف هتدمل رجاه لايخ مكتم فراز وا

 «رارسمالاو رورسلا مساوم تناك ىتلا عامتجالامايأ ىلع اهنسأ

 دتماو.« اهقاذم بذع تاقوالا رك ذو «راطوالاو رؤفثلا مسابمو

 « اهرك ذ تعّورو ءاهركب تجّوزو « اهتاور ىسنالاب

 اهركذأ مويلا نارك ذأ ف يكف  اهتوالح ىسفت تيبنام ناو

 هفصن وا تيبلا نءضي نا وهو ٠ نيمضتلا : ىناثلا قيرطلا

 ةرضحلا نم لصو» لضافلا ىضاَقلا بتك 6 ةنيرقلا ضعبل

 رضخلا هب ترفظ اذا ىنأكك ايح_لا هعفنو ةايملا ءام هب باتك

 ىلع هنم هدنع تغقوف
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 رحبلا هلثم ىمدب الام كلذو هرب تنأ يذلا ردلا ىه دوّع

 5 هنم تمعلرو

 رلاورهزلاو رونلا هيف قباست رطاخو نيعو ىنجت دب ضاير

 ضايح يف هنم تعركو
 «رطقلا لح اذا اهيراحىورتو اظلا ىنجام اذا اهنا رست

 لضافلا ىضاقلا بتك ايف تببلا فصن نيمضت امأو

 «امتعأف ةالصال يدانملا باجأ» ام دعب ىالوم بابك لصو»

 هتأرقف «الظأ ردبلا بناج نم ىذلا ىل جت » ىدل رقتسا ايف

 «امد ترطمأ اهترطمتسا اذا نيعل»

 5 تببلا فصن وأ تيبلا ىلع ةلماكلا ةئيرقلا تبكر ارو
 نا دعب ةررضملا باتكه رو : اضيأ لضافلا ىضاقلا هب :بتك
 «ايلايللا دعأال ارهد تشع دقو» "هعلدص عولطل ىلايللا تددع

 ىمرت ىونال اق» هعيبر لصفل ءاتشلاو ظيقلا ترظننا نا دعو
 ىف قلأ فيضلا اذا» هرحس ميسف ىلا تحورتساو « ايمارما لب

 «اينامللا ىمحأو ىلحأام هللذ» هر فاطتقال ىدب تددمو «ايسا ملا رايدلا

 ليللاعدصي هنالوأ هعاد صن الرجفلا : ليقو خبصلا : عيدصلا (1)

 وقشي ينعم
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 ىف رك 3166 ةئيرقلا فصن ىلع تيبلا فصن بكر اميرو
 مقال هتبطاخم ف فيسلا ناسل ىلع ملقلا و فيسلا نيب: ةرخافملا

 تدهشو « دصاقملا ىنسأ ةبترلا هذه نم تان دق ىنكل» : تاقف

 هيلح لوزيال افرش هفك نم ىنالحو « دهاشت ملام عئاقولا نم هعم

 0 لاسو ًانينح لسف» كرتعم لك ىف هرصنب تّقو « اذبأ

 .٠ «دحأ لسو

 درطتسي مث تيب فصن ةنيرقلا ضعل بناكلا نمضي دقو
 اهدروب ىتلا تايبالا فاصنأ طمت ىلع ءازجالا ةلماك انايبأ ركذيل
 بتكباتكيف ىطرقلا رم نب دمحأ نيدلا ءايض خسيشلا بتك 5

 ديعلا قيقد نب نبدلا قل خيشلا ىلا رصمب ديعصلا نم ىتف نم هب

 : هنم ٠ ةبتاكم باوج 5 ةرهاقلاب

 «دئالو موجنلاو ندخ سمشلا» امل ىتلا هئارذعدورو ىهنيو
 ىتلا هتفرشمو « دئالق يراردلاو ظفل ردلا امهل» ىتلا هئانسحو

 درو لضفلا ابل » ىتلا هتعركو « دهاوش نايبلا نيهارب نماهحل»

 «دهامم ىبلقو قاشحأ نيب ابل» يتلا هتميدبو «دراوم ىلاعملاو

 دحاج لضفلا دهشيم نم نأ ىلع اهلضف لد ىتلا يربكلا اهو
 دماغ هللا لس فيسل سيلو 2 ىدبلل هللا هلس فيس كلنأو
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 ب ؟ما

 نئارقلا ضعبب ةجوزمملا تيبلا فاصنا يفاوقنيب فلاخم دقو

 برفلانأ:ىناذمبلا ميددبلا بتك اي نئارقلا لصاوف نيب فلاخ اك

 حايترالا نمو « خلا هب تلام ناوشنلا برط اكد ىالوم راد

 هئالو جازتمالا نمو « رطقلا هللب روفصعلا ضفتنا ايك» ناقل ىلا

 اكد هرازمم جابتبالا نمو «بذعلا درابلاو ءابهصلا تتلا اكد

 جاذتمالا نونف.نم كلذ ريغ ىلا «بطرلا نصفلا حرابلا تح زيها

 تبيلا ماق امر هنا ملعاو . موظنملاو روثنملا نيب اهف جواز ىثلا

 باتك ضعب ب تك |ي هب ةباتكلا نم غيلبلا باتكلا مام دحاولا

 ةعاطلا ىلع ثملاو راذنالاب ةفيلخلا نع ءافلملا

 هّئازع تدجأ دجب مناف ديعو اهدمب بتع دجن مل ناف ةانأ

 هلسرو هبتك ررك نم ىلا برعلا كولم ضع بتكاكو

 ىنتملا لوب هيلا

 ميصرعلا سيلا الاثلسر الو هدنع ةيفرشملا الا بك الو
 تايبالا ىلا بتاكلا دمعي نأ وهو ٠ لملا : ثلاثلا قيرطلا

 ابكبسيو رعشلا دع نم اهلحيف ةميدبلا ىناعملا تاوذ رعشلا نم

 قاذح نأش وهو : ناميرلاو ناحرلا ىف لاق ٠ روثنملا همالك يف

 . نونف لاخلا نم هيفو ءاننامز يف باتكملا
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 «هكلس نم هدكلارف لحبو موظنملا تيبلا ىفوتسينا لحلا ةيفيكو

 نزولا هرصحم مل نكمتم ٍبيدرت اههباشي امو دئارفلا كلت بتري مث
 حصاو بلاق لمجاو ؛ كلس نسحا ىف اهزربيو ةيفاقلا هترطضا الو

 ريغ نم نكمأ اذا عيدبلا عاونأ نم بساني امي اهلمكيو « كبس

 ةئيرق ىف لواحلا ىنمملا هل مت اذاو « نئارقلا ابل ريختيو « ةنلك

 «هيسانيام هظفح ةريخذ نم وأ هركف لصاح نم هل فيضيف ةدحاو
 ىنأتو ابيسن ناك ناف : ءاشام ىلا هدسفي ملاذا ىنمملا لقنب نأ هلو

 دارأ اذاو « عاونالا نم هريغ كلذكو « لمفيلف احمدم هلمجي نأ هل

 ةرصاق ريغ لواحلا تيبلا ظافلال ةبسانم هظافلأ نك لذ ىنمملاب لملا

 ءابيعم دعو للا كلذ دسف ةدحاو ةظفلب ولو ترصق ىتف « اهنع

 عمالا ليدبت الو ريخأت الو ميدّقتب فرصتي الذ ظفللا لح اذاو

 اذهو : لاق ٠ ىنملا صقني ام بانتجاو ةحاصفلا ريبدت ةاعارم
 هيف فرصتلا ىلع رجح الو هيف دصاقملا رصحتتال بابلا

 ىلع رثنلا يف اهلامعتساو ةيرعشلا تايبالا لح نا ملعا 8

 فائصأ ةنالث

 هرثتيف رعشلا نم تببلا رئانلا ذخأي نأ « لوالا فنصلا
 للا بتايصىتدأ وهو هظفلب
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 داء

 هرثث ىف دزب مل اذا نسحأف بيع وهو رئاسلا لثلا ىف لاق

 نك هلثمو : لاق ء ريغال مظنلا ةوالطو نزولا قنور لازأ هنأ ىلع

 ناكو 3 هددبو هاهوأف هفيلأت نطو همظن نقل دق ادّمع ذخأ

 هلثمىرخأ ةروص ىلا ادقع هنوكنع هلق وا كلذ ىف هرذع موق

 هنحاص ناك هظفلب رعسشلا رثن اذا هتاف اضيأو « هلم قبحأ وأ

 ةيقاب هظافلأ نوكل : هنيعل نالف رمش اذه : لاّميف ةقرسلا روبشم

 : نيلاح نع جرخمال هظفلب رمشلا رثثف ةلججلابو ٠ *ىث اهنم ريغتي م
 هظافلأ ضعب ميدي هلح نكمي امم رمشلا نوكي نا - لوالا لاحلا

 ناقيرط كلذ ىف هلو اهضعل ريخأتو
 ةدايز ريغ نم ريخأتلاو ميدقتلاب هلحيب نا - لوالا قيرطلا

 لح هنا باتكسلا ضعل نع نيتعانصلا بحاص ركذ اك هظفا ىف

 ىرتحبلا لوق

 لقاعب ابيف رورغملا لفانلا اف اهنأشنيوهتو ايثدلا ةوفجلطأ

 لئاوغلالوغزوجريىذلانودو مويعس ل ضرشمم دواملا ىجري
 لئاقملا يداب وبف قاو هللا نم هلامو تاب موقلا زيرحام اذا

 رورغلا اف امتوفجو ايندلا نأش نيوهت لطأ : اهرث ىف لاقف

 لئاوغلا لوغو دولخلا مويمس لض رشعم وجريو « لقاعب اهيف لفاغلا
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 تاما

 ىدابوهف هللا نم قاو هلامو موقلا زب رح تاب اذاو « نوجربام نود

 ائيش ابظافلأ ىف دزي مف ٠ لئاقملا

 ظحاملا ىكح اك هظفل ىلع ةدايزب هلحت نأ - ىناثلا قيرطلا

 ينتملل دهني ادشنم عمس هلأ ىلزتملا بيلق نع

 امدن ىوولا هبقعاو لح همجارو هتلاطب تافأ
 امدملاو راتقالا هراعاو هلك رهدلا كيلع قلا

 املكلاجمجونوفملاضغ قش ةوخا هب ملأ اذاف

 0 هلهأ نم لجر ىلع كولملا ضعي فطمتسي : لاف اهرثنف

 تافأ كتايحو هنا ٠ ناك اك مويلا وه سيل كادف هللا ىنامج

 ٠ امدن ىوبلا كّمحو هبمعاو « هملح هعجارو هللاو يا : هتلاطن

 هرصل ضغ ةقئاخا يأر اذا مويلا ورف هلكذكب هيلع رهدلا ىنخأ

 رمشلا ظافلأ ىلع اظافلأ هرثث ىف دازف .٠.٠ همالك جمجمو

 ضمن مدقتب هلح نكعال امم رعشلا نوكي نا - ىناثلا لاخلا

 هنم صقنلاو هيف ةدايزلا ىلا هرثث ىف جاتحيف امضمبب ريخأتو هظافلأ

 رعاشلا لوق ميقتسي ىتح
 مدلاو محالا ةروصالا قا "ل هداؤف فصلوفصل ىتفلا ناسل

 ريخاتلاو ميدقتلاب هلح نكمل تيبلا نم ىناثلا عارصلا ناف
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 الت

 هلح نكع هلاف لوالا عارصملا فالخ رييغلو ةدايزب لحش امو

 :فصن هناسلو فصن ىنفلا داؤف : هيف لوقت كنال ريخأتلاو مدقتلاب

 لوُقيف صقني وأ هيف ديزب ىتح ىناثلا عارصملا يف كلذ نكم الو

 : لوقي مث« مدقت اك ٠ فصن هلنا_سلو هفصن ىتفلا داؤف ٠ الثم

 الاابيلع لوعم الو امهود اهم ىنغال ةلضف مدلاو محالا نم 0

 تسيل هيف لصح ىتلا ظافلالا ةدايز .: نيتعانصلا ىف لاق ٠

 ابنا يرتالأ ٠ ةئاس ووش عاونأ يف ظانثلا طسب نال ةرئاشب

 امبلنيتلكر ,ركشب نوكي ام جاودزالا ن 55 ا

 رثك نأ الا : ا.هاظنل قفتا اذاالا حيت كلذ سيلو دحاو ىنمم

 « هلوقىنعمو ٠ زاجيالا نه نكميام ةراغىلع ىنمملا داربا هيف نسحام

 فصن ىتفلا ناسل .: هلوق يف لخاد « مدلاو محالا ةروص الا قبب ملف

 اذاف : لاق ٠ لوالل ليد ىناثلا عارصملا و ٠ هداؤف فصنو

 ٠ نارطش ناسنالا : تلق هظفل ريغب ارصتق الح هلحت نا تدرأ

 ْ نائجو ناسل

 موظنملارثثي نا « لوالا فصلا ن « ىلعأ و هو «ىناثلا ف:صلا»

 نيتلاح يف كلذ نسحو « رخآ ظافلأب ضعبلا نع ىنأيو هظافلأ ضعبب

 نم اهريغ موقبال ظافلأ رمشلا ف نوكينا - ىلوالا ةلالا
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 د سا

 لوك لثملا ىرجي ةيراج وأ ارئاس الثم نوكست نأب اهماقم ظافلالا

 ةساجلا ءارعش ضعل

 انابيشنب لهذ نم ةطيتالاو:: ىلباحبتست مذ نزام نمت.ئكو ل

 هعوتولهماقم ظافلالا نم هريغ موقيال« ةطيقالا ونب» ظفلناف

 لمف ايكهظفاب هيمي نا رئانلا ججاتحيف « نيصوصخم موق ىلع انلع

 تسل روك ذملا تيبلا رثث يف هلوق.يف ريثالا نب نيدلا ءايض ريزولا

 لا آلا تناكرمأب مهاذاىذلا الو ء ةطيقللا ونب هلبا حييبتسي نمم

 قبس:لوقأو « ا ىمحأ ىنكلو « ةطيسو هيلا
 ٠.٠ لذعلا فيسلا

 نم ذخأ دق قئار ظل تيبلا يف 50  ةيناثلا ةلاخلا

 هن رشو  هلاح ىلع هيقبيف اهناوجةغالبلا نم طاحأو اهمامزب ةحاصفلا

 يف ةعئصلا رهظت كانهو : رئاسلا لثأا ىف لاق . هنز اوبوهلئامي ظفلب

 ةلجترملا ظافلالاب تيبلا نم ةيقابلا ظافلالا ةاخا ومو ةلك اشملاو ةلئاملا
 نك ناك همئاليامب هنرقف هححصو هحّتن ديحم رعاشلا ظفلذخأ اذا هناف
 حدقال ضرعتلا نم كلذ ىفامم ءافخ الو ؛ةاصحو ةؤاؤل نيب عج

 رغشلا رثن نم الانم بمصأ يدنعءوهو :لاق ٠ نمطال فادهتسالاو

 ةءاغىف وهام ةلئامل ضزعتلا نم هيف امل قيمض كالسم هنال هظفل ريغل

 4« هضور - ع )
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 هيف فرستتب هرئان ناف هظفل ريغل رعشلا رأ فالخم ةدوجلاو نسملا

 ٠ هناخاؤم ىلا رطضي لاثع هيف اديّمم نوكيلالو هاربام بح ىلع

 مامت ىبأ لوم كلذل لثمو
 ديرو لك ٌردنو ةغالبو 2 ةكح نذأ لك المادح

 مالكسلا نم «ةغالبو ةمكح نذأ لك ًالمت هلوتف : لاق مْ

 مالك فصي لاقف كلذ رثن دقو «تيبلا فام نسحأ وهو « نسما

 نمل : لئاق لاق ولف «رهتشاو سانلا نيب فرع دق ىمالكو» ٠ هسفن

 ةفرعملا تراص مالكلا فرع اذاو ؛ رمقلا فخم لهو ٠ لبق : اذه

 « ةماسولا هيلع تلدل قرس ول ذا ةقرس هيلع شخ لو « ةمالع هل

 لك ةحاصف لمجيو « ةكح نذأ لك الع هنا هتافص صئاصخ نمو

 اهساني ام اهمم ىتأو «ةمكح نذأ لك ًالم» ةظفل قبف «ةمجع ناسل

 ةمئارلا ةنسحلا ظافلالا نم

 ىنعمذخأ, نأ «نيلوالا نيفنصلا نم ىلعأ اوهو*(ثلاثلا فنصلا)+

 لثملا يف لاقهظفل ريغ ظفلب هغوصيوهدنع نم اظافلأ هوسكيق رعشلا

 يف هفرصن رادقم ميو هتغايص ىف غئاصلا قذح نيبتي منو : رئاسلا

 الاو ةيلاملا ةجردلا كلتف ىنعملا ىلع ةدايزلا عاطتسا ناو هتعانص

 هبحاص نم ىنعملا كلذب ىلوأ نوكيل فيلأتلا نةنأو فرصتلا نسحأ
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  مةهاس

 : نالاح امل ىنعملاب ابلح ىف ةيرعشلا تايبالا نا لعتلو ٠ لوالا

 يف هرئانل لاهلا مستي امم تبيلا نوكي نا - لوالا لالا
 ىدنع كلذو : ريثالا نبا لاق تارابعلا نم بو رخل هدرويف هرثن

 ةبوجالا نم ةدعل اهنع باجي ىلا باسملا ىف ةلايسلا لئاسملاب هبشأ
 ىنتملا لوق كلذ نه

 هئاشحا ىف كاشح نوكن ىتح هقاوشأ ىف قاتشملا لذمتال
 هرثن دقو ٠ ىناعملا هوجو ىف هرثث يف فرصتي تبيبا اذهف

 ىلع بلقلا ىوطت ىتح « هاوهم امف بحل لذمتال : لاف ريثالا نبا
 ءرظنلا يف نائيعلا فلتخا اذا:لاّف رخآ هجو ىلع هرثن مث ٠ هاوطام
 . رذهلا نم برض لذعلاف

 رسعيف هيف لاجملا قيضي امم رعشلا ن زوكي نا - ىناثلا لاحلا

 هلح يف عستي امل ةيسنلاب ليلق كلذو ٠ هظافلأ ليدبت رئانلا ىلع
 نم دصتتم ىف رصحت ىنعملا نا هببسو : رئاسلا لثملا ف لاق ٠ لاجمل
 ىنتملا لوق كلذ نف . اًذف الا ىنأي داكيال ىنح دصاقملا
 مامن اهبلع ىلتقلا ثثج نمو 20تحبصاف ن ونا لثم ام ناكو

 مورلانا كلذو « ةصوصخم ةمقاو ىلع هتدب ىنب بيطاا بأ ناف

 هوعزتناف نادح نب ةلودلا فيس نوصح نم انصح اودصق
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 د ياعا ا 50

 هن رامي داعأو مهنم هعزتلا ةلودلا كيم يطور مْ ووالقاو

 بيطلا وأ مظنف روسلا ىلع لتقلا ثثج نم ةلخج بصنو هتتاصحو

 ىلا «مئازملا ىتأت مزعلا لهأ ردق ىلع« املوأ ىتلا هتديصق اذه يف

 يف لاملا ةروص زربأف تيبلا اذه ىتاف نصملا ركاذ ىلا ىهتا نأ

 «هظفل ليدبت نكمال امم كلذو : مئاقلاو نونجلاب ليثقلا ىنمم

 هرثن دقو ٠ هرثثو هلح ىف ةعنصلا نسح رئانلا ىلع :بجيف ذئنيخو

 ابعزت ةيبس هنم اذيعتسم اذك نصح ىلا ىرس : لاَقف ريثالا :نبا

 ءاهداقتسا ىتح اهل زن اف ءاسارتفاال ةعداخم اهذخأو ءاسالتخا ودعلا

 نم اهيلع ثعبف نونج اهم ناك اهنأكف ..اهداعتسا ىتح ابلزان الو

 قو لاق مث ٠ مئات ىلتقلا كر هيي لو

 اذكه رثث ا رمش رثن نا ءاش نأ هيف ءافخ الام نسحلا نماذه

 كرتيلف الاو

 يف رظنلاو « اماظنو ارث برعلا لاثما ظفح نم رثكب ناو

 لاثمالا نم كلذ ىرحم ىرجب امو كلذ يف ةفنصملا بتكلا

 كلذب دبشتسيل مهريغو برعلا نع ناويملا ةنسلأ ىلع ةعوضوملا

 نال « هيلع ىبب امو كلذ لصأب افراع هناكم ىف هدرونو هعضوم ىف

 ,سانلا نيب ةروهشم تراصو تفرع دق تاكنأ و تامدقه هل لثملا
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 نع ةربعم اهيلع ةلاد لثملا ىف ةدراولا ظافلالا هذهو « م

 ةمواعملا تامدقملا كلت الولو ٠ هزجوأو ظفل رصخأب اهم دارملا
 مئاقولا كانت لئالقلا ظافلالا هذه نم مهف امل ةفورعملا بابسالاو

 املو ٠ اهنم رصخأ نارودلا ريثكسلا مهمالك يف سيلو «تالوطملا

 « ىناعملا ىلا ام حولي ىتلا تاراشالاو زومرلاك لاثمالا تناك

 هذه تناك ثيحو اراصتخا هرثك أو زجوأ نم تراص احولت

 لاثمالاو : دّمعلا بحاص لاق ٠ اهتفزعمب لالخالا ىنيش الف ةبترملا

 اهتريخم ىلا ىهو ىنامملا ىلحو ظفالا رهوجو مالكلا ىثو ىه

 ىبف ٠ ناسل لك ىلع نامز لك يف اب قطنو مجعلا اهتمدقو برعلا
 معالو اهريسك وش رسب ل ةباطخلا نم فرشأو رعشلا نم بأ
 هلوقب رعاشلا ريشلا كلذ ىلاو «لثم نم ريسا» اولاق ىح اهمومع

 رباخلاو لهاجلا هفرعي رئاس لثمالا تنأام

 مه دنع ةمولعم

 مضوم ريغ يف زيزملا هباتك يف لاثمالا ىلاعت هللا برض دقو

 الا ابلقعي امو سانال امرضن لاثمالا كلتو» لامف نآرقلا نم

 ريغ ىف لاثمالا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور برضو «نولاعلا

 نايف ارث ةدراولا لاثءالا اماف ٠ عضو“

 ىلعو :مالكسلا يف لثملا ركب حرضي نا - لوالا برشلا
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 كلذنم درواف ٠ ةيؤبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا لاثمأ رثكأ كلذ

 ابلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةلك لثموو ىلاهت هلوق )6 ركلا نآرتلا ىف

 نا ىلا  اهمر نذاب نيح لك ابلك أ ىتؤت ءامسلا ىف اهعرفو تباث
 ضرالا قوف نم تثتجا ةثيبخ ةرجشك ةثيبخ ةلك لثمو ب لاق

 ىنملا اذه يف ةدراولا تايآلا نم كلذ ريغ ىلا «رارق نم اهلام

 هللا برض» لسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ نم ةنسلا يف درو امتو

 ىلعو « ةحتفم باوبأ طارصلا ىنج ىلعو « اهقتسم اطارص الث
 اولخدا لوقي عاد طارصلا سأر ىلعو « ةاخرم روتس باوبالا

 للا دودح روتسااو « مالسالا طارصلاف «اوجرعت الو طارصلا
 لاثمالا نم كلذ ريغ ىلا ٠ نآرَقلا ىعادلاو

 لب نارقلا ىف لثلا رك ذب حرصيال نا - ىناثلا برضلا

 هلوقك نآرقلا ىآ ضعل درو هيلعو .ريسي مالكب هيلا ةراشالا عقت

 ٠ هوحتو «نوملعبال نيدذلاو نوملعي نيذلا ىوتسي له لق» ىلاعت
 برعلا لاثمأ 6 درو كلذ ىلعو

 رعشلا يف تنسحتسا تالك بف امظن ةدراولا لاثمالا امأو
 ىرجماهو رجاو سانلا اهلوادن سانلا نيب ةبراج ةءاع مئاق و تكراطو

 ةفرط لوقك ةيرثنلا لاثمالا
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 دوزت مل نم رابخالاب كيتأيو . الهابت نك اممايالا كلىدبتس

 ريمأنا ىور ايكف تاناويحلاةنسلأ ىلع ةعوضوملا لاثمالا اماو

 ةءاحصلا فالتخا ىأر امل هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا

 :ىنعلء ضييالا روثلا لك موب تاك أامنا:ميلوتي لثت مهلذاختو

 ٠ نامع لذخ مو تاذخ اننا

 ابلامعتسا غئاسلا لاثمالا ظفح نم بناكلا ربك أ اذاف

 اهيلا جايتحالا تقو يف اهظافلأ هيلا تقيسو اهيناعم هيلا تداقنا

 اهب دهشتساو اهناكم ىف ابعدواف لاوحالاو مئاقولا نم اهرئاظن ىف

 رعشلا لح يف امكرثنلا يف اهلامعتسا يف قيرطلاو ٠ اهعضوم يف

 رييغت الو اهظفل ليدبت زوجيال لاثمالا نا الا ء رثثلا يف هلامعتساو

 « برعلا مايأ فرعي ناو تربتشاو تفرع كلذب اهمال ابعاضوأ

 امو ىرخالا ىلع ةليبق لكم مويو « مهي تناك ىتلا مايالا ةيمسلو

 كلمو رومشم سراف 0 تاضفانملاو رامشالا نم مهني ىرج

 ةينفتل مهم م لك هاعدا امو ء صاخ صخخشلا ةئيعم ةعقاوو رو ذم

 وأ + دق ةعفاو نما: ٍدهشتسي ا معلا نم كلذ ىفامل هموقل وأ

 ريغ وأ نيعم سرافو أ دوهشم موب رك ذ نم ةبتاكم ىف هيلع درب

 بتاكلا اف : مالسالا ىف ىرجوأ ةيلهاملا ىصأ هيلع ىضم امم كلذ
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 هت هيفا

 ام بيجي فيكردب مل ابف ىرج اهب املاع ئاقولاب افراع نكي ملاذا

 اهنع لكس اذا لوةيام الو ارلثم نم هيلا درب

 اهليصافتو هلاوحاب ةفرعملاو خيراتلا بت بك يف رظن ناو

 لكب جتحيل عث اقولاو ثداوملاو نايعالاو ك ولملالاوحأو اهنايرج

 ةفرعمم لخا ىتم هاف :اهمئالبايف اهم دهشتسيوأرعضوم 07 هيقاو
 وأ هل ىع نم ريغ ىلا اسن وأ اهعضوم ريغ يف ةيضَلاب جتحا كلذ
 اهل ةّميقحال ةعقاو دا,شتساب همصخ هيلع سبلا

 هيلا جاتميام مهأ نمو ٠ هل لحاسال رحب خيرا لا نا ملعاو

 لك عضون م لوأي ةفرعملا ىهو «لئاوالا» رومأ هنونف نم بتاكلا
 نه لوأو « اذك لاق نم لوأو « هبترو ةمبملا رومالا نم ىمأ

 تايرجاملاو عئاقولا فئاطلو رومالا رداوت ةف ةرعمو ءاذكب ىمست
 سائلا ريهاشمو لودلا لاوحأو كوالاب كلذ نم قامت, امو

 ٠ تايقافتالاو

 فيك ف رع ةيخراتلا روءالا ةفرعم نم بناكلا رثك أ اذاف
 ابعضوم ىف ةيضق لك دروأو بتكي اف فرصتي

 ةيناطلسلا تايالولا ممن ىتلا ةريبشلا مولعلا عا ونأ فرعي ناو
 نايبلاو ىناعملاو ودنلاو هّددلاو ثيدملاو نارقلاو ريسفتلاك اهمابرال
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 ناغافرممو كلذ ىر ىرجامو موجنلا ملعو ة ةسدئبلاو عيدبلاو

 حلطصمو هيف ةفنصملا بتكملا او لع لك ق نيفتصللاو ابلهأ

 لصوتيل كلذ ىن.٠ يف امو هلهأ نيب ةلوادتمل ظافلالاو مع 1

 هده ليصافت نم هئاشلا ىف ه 50 ذل جاتحام 0 لا كلذب

 فرع اذاف اهركذب حقتيو اهدارباب مالكلا نسحم ىنلا رومالا

 فرصتلا هنكمأ بتكسلا نم اف فئص امو مولملا هذه بناكلا

 رك ذؤو هيلع ليضفتلا وأ هناواسمل ليفت مع رك ذب هتباتك ىف اهف

 هرك ذ ىلا ةجاملا وعدت ثيح للعلا كلذ يف فنصم باتك"

 (ىنتملا لاق)

 لاتق مادقالاو رقفي د وملا مهلك س انلا داس ةّمشملا الول

 راصبالل رون ىه ىتلا ةميظملا ةمكسملا هذ. لاقل حتتفا

 دشرلاو ريما ةئيمضو ديلاو حجنلا ةليغكو راكفالل ةضورو
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 بولقلاو لقملا نيب ريفسلاو بولطملا باوصلا ىلا ةيعادلاو

 هبومسوناسنالاب ضهنيىثالهناذ ابعوروفمتالو اهراثا سردنال

 .هتمح رابكأ لقثم بقانملا فرشأب همسيو يبتارملا قرأ ىلا

 اهفاصناك اهلئاضف لمكتسا نا ىتلا هتيجسو فراعماب هسفت برذهتو

 ةديكسلا عابطلاو ةعركسلا قلألاب ابءاستاو ةديجلا قالخالاب

 " هرابصاب رخفلا فوتسيو ٠> هرابغاب دجلا ىنصتسي نا هنكمأ
 ىلعأو منبلا تاظقوم لضفأ نأ ىنملا اذبم ناسنالا روعشو

 ءوس لك نم هل ديو هناش عفربام هبرحت ىلع معشلا بتارم

 هدابعل هللا دعأ ىذلا ىناسنالا لكلا غلي تح هناش حيبقو

 هفداصإ اهلكو نيقولخملا رئاسنيبهلمس نودبو هلضف رشتنيو نيقتملا

 قرتلا امله ءاغتبا ليبس ىف بئاعصلا نم همداصيو بسعاتملا نم

 ناف حالقلاو ةوظحلا نم هدجيام ءاقلت رك ذبال حاجنلا اذهو

 هشفر بابسأ نم كلذ دع امر ةعزألا فيرش ةمباا ىلاع
 لئاقلا رد هلو هتمه تاضهنمو | «* | 0 هل. ٠

 هفورح ءانالا رابصا .(؟) عرضلا ىف نبللا ةيقب ريغ عمج رابغالا )١(
 اهؤلعأطو * لاقدلك يأ هرابصاب ذخأو هرابصأ ىلا ءانالا "الم لاقي هيلاعأو

 « اهرابصا يلا
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 مئاضل ابالغوأ زمل الط  مئاظملا ماحتقا مهشلا ةيهافر
 (اهفسافس هركيو رومالا ىلاعم بح هللا نا) ثيدحلا يف درو

 دما رأ ل ىلاف مكممم او رغصتال) باطما نب رم انديس مالك نمو

 لاجر نم رهتشا نمل انرظن ولو (ممهلا رغص نم تامركملا نع
 لئاقلا ةقئافلا لامعالا رئاسو بورالاو لئاضفلاو مولعلا ىندجلا

 ةجلاعم اولجعو ءاضيبلا ةجحلا اومزلو ءارغلا ةميرطلا اوبكر نيذلا

 ربك أ ىه ىتلا مبسومت اوعدقو ءادتعالا ' َةابش اولفو ءادلا

 ةيداه ىلع اوضبقو غرفالا فرشلا ةباؤذب اوذخأو ءادعالا

 نوئجريو هئاضما ىف دشرلا ناك ام نوضع ملتالا رخآلا

 ةمفانلا لامعالا ريد_ةت ىف تءصنف هلاجرا ىف مزحلا ناك ام
 ىف 50 0 0 هام ها ا ا 353

 تضلرو مهتوور ديفوو رمشام دييشل ىف تيمنثو م-+ميوط
 مهئانثب الا قطنت الو مهدو ىلع الا دقعنت الف مل بولقلاو نسلالا

 ولعو مهم رابك اب الا مهادع نم اوسفان مدحت ملا مدعو

 هلؤق (؟) هفرطدح وأ هدح*ىش لك ةابشو اورسك اولف )١(
 اهأطو ةضاي رواضور اهضوريةبادلا ضار مهوق نم ذوخأمتلاذ ىأ تضيرو

 « لالذا أ َةَبْعصْسَلَدَق ثْضرو * سقلاءرمالاق ريسلا اهملعوأاهللذو
 ”ةضايرلا ماقملالذالا ماقأ هنالتللذ تضر هلوق ينعم ىأ ل الذا يأ لوقب لد
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 ب ع سال

 غولب ىلع سفنلا ديطوت عم» كرادم ومو مواعلا يف معك

 الا نمز مهلع رمي الف 3 ةزعو دصقملا فيرشو برالا

 مع ضوح نم عرتمب هسراغم اورأو دوم مهم رئاب هوفحتا
 هب قطنيو  نايعلا هب ديشيام راث "لا نم اودلخ اذلو دوروم

 اذا ' ريبك ءىث ناسنالا نا ىلعانلدب اذهو نايب حصفأأ خيراتلا

 ىوق هعزملا ءاضم ناكو ريصقتلا ىرب نا نودب هناشب ىنتعا

 هبياعم فرصل اظقيتم هصئاصخو هبقانم عيمج ايغار ' هميكشلا

 هقئالخ ةلفار ةيفاصلا مراكسملا ة ةعرش هقئارط ةدراو ةضئاعو

 ابصن هنيعل ىصقالا ضرفلا العاج هيفاضلا دماحلا داربأ

 ماقلاو هلم نود لابكلا ىرب انطوم همدقل ىندالا ا

 . قيال امسا هل دلو هناش دجمب فيكف رع هلبتو هفاصوأ لقأ

 سانلا دنع اروكتم هريصلام نع دعتبسو قحال ايعرم ايناجو

 ملم هل سيل عيبا نم ومع رصانخ الو ميهابأ هن ىثنال

 رصان الو ريبظ
 لعجاف كسفتلامالا اص قف هس لمجي ثيحألا «رملا امو

 ديدشناك اذا ةميكشلاديدشل هنالاقي باقلاةوق ةميكحشلا ()
 ايبأ افنأ سفنلا
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 -4غهد 0000

 ملظعأ مويلا انتلاع فو ةوسأ مظعأ نيلوالا انفلس ىف انلو

 لمت انتلاح هذهو ربتعاو لمأتو رظنو ىسات نك ةريع

 سعاشلا لوق

 دان نمامّرلا ف ىلتح أ لزبالو ابلكلئاضفاا قوستدبكدفل

 دبع نم ميلا كش ارحو مث نمي امر 2 الاىرأ تلف

 نبدلا نيسان اوداشو مالسالا ة ةضي نع اوبذ نيذلا نا

 هءالا لام نغ مال مهبلال لاجر نيسقيلا سرغ امب نملا اودازو

 رابك ةاناعم مهلغشي مل همه ربكأب امدارفا يجاوب نوموَتي

 نعاهنم حاصيام حالصا يف دملا الو اهراغص دقت نع رومالا

 اهددوس ءاقبو اهئامترا ىف ىنافتلا مدد اهبقاوع ىف رظنلا

 ةيندع تماق ىتلا ةديحولا ةمالا ىه تناكف امدحم عافتراو 1

 نم هللا ءاشام ىلا اماطلسو اهتوطس تدتماو ىرما ملالا

 ىضرالا رومعملا

 افرطتحبصأى تح ثداوملا اهم 2 تفنتك اف ىمحلا طسولا ىه تناك.

 ةزعلاو ةميفرلا ىلاعملاو ةَودلا نم يبس امف اهنأش ناك اذاف

 نآلا املاحو ءاقدصالا لبق ءادعالا قارنا ةعينملا ' ةخذابلا

 لواطتلاورخفلا كي رحتلاب خذبلا 0(
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 -4غةع

 ىتلا بابسالا ىف رظننالانلاب اف ءاسمتلا يوتسم ىلا ىوه دق
 لاعوالا هذه نم اهم ايف ركتفت الو لاملا هذه ىلا اهلصوأ
 ةدئاف مل نيينو داشرالاو ميلعتلاب ةمالا ءانبأ حصنل ىدصتتو
 ممالا ىوق ردصم ملعلاف دادسو ةمكحت ريست ىتح حيحصلا ملا

 هبلطتن نادب الف اهسفر نيصحو اهدجم ليلك او اهورث عبنمو

 هتفرعم نم لانث ىتح هليصحم يف دجحو دبتجيو هليسو لكب

 ةريخذ نم فّرعتتو هترطخ ةبزم نم هيلع ىلوتسلو 7 هتوظح
 ارياظم هسفن نع انل فشكي كلاثه هتطايح نومأَمو هتدئاع
 0 انلعم 5 ف احراط هتنيفد ايدبم همالعأ

 مممللا هتلصا اوم نمومستو ةسينأ بولقلا ه نكست
 0 6 ةايملاو ةيدبالا ةداعسلا نوجرب نيذلل نأي لأ

 ءردو اهجاجوعا موتو ةمالا نؤش ىف مهمامهاو مهمه اولعجت نا
 شيطلا مهيماخ دقانم ماوقأ لاباف اهطاطخحتا ميءرتو اهدسافم
 150  موهز يف ومات شيلا مب ا اونظو

 نولتخمو ' مهئايمه نورجيو ' مهنادرأ نورطعي مهوبأ نع
 هنمرفوالاطسقلاب ناسنالاذخأ نعةيانككلذو ةناكملا ةوظحلا )١(
 رعاشلا لاق كلذدبشأ امومهطاورس (م) مهايثماك )0( ١
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 هس ما/

 اجابح لاملا نوحي ' مهتوق ضعب نع نوفاجتيو مهتيشم ىف
 مهسومت حماوج اوضورب مل مهنأدبب 1 الكأأ ثارتلا نولكأيو

 فونص نم اهدمح ىلع ثعيبام ءانتقاو مراكملا رثأ ءافتقا ىلا

 هجوتيأم علارمو موالملا عام نع موعابط اودوديو مراكملا

 ىتح نيب نيام رك ذلا دولخ اولمجو متاوالا مول مييلع هب
 ىلاعملا دييشت نع اودعامت نيرخاو نيع دهب اربخ تراص

 ءوسو نيساعلا مسي نع اوهزنتي م لابو مدع لكب اوضرو

 عبطلا مؤلو ' هزيحتلاو لمعلا فمض 0 ىبأن نيلئاتلا " ةلاق

 يف ارارمتساو ميوفسو مهشيط ىلع ارارصا الا هزيرثلاو

 ىممتاما وردي ا بئاحس نوميشي موو * مهخيط

 ىمر : ابنأ نوملمي الو ءادعالا ساقتأ ميسنب نوعدخليو ردكب

 اهومحقأو فااتملاو يوابملا ىلع مهسقتأ اوامح دق ءالؤهف ررشب

 حاجن يف ةمالا تناكأ مهيلع ءاوسو فواخلاو تاكلهلا محق

 ةريص) لك اودقفدقف لاح لالحمضاو طاطا وأ لاب حايتراو

 هيتنمو هقجنم كاذو « مدعرع هنايمه دشي

 مهوق نمدولضفتسي اىىرقلاو ىنغلا نورهظي ىأ )١( ى رعريغ نايمه او
 خيطلا .(ه) ةعيبطلا (؛) دحاوليقلاو لاقلاو ةلاقلا 09 ةمالع (؟)

 حييبقلاوأ لهجلا
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 دطمد رغد يحس صصص مص صصص 0 اول 0 0الا

 بئاونلا هباشت دنع ءاحجت ةيرجتو بقاوثلا لمأت دنع ءارظن

 تينمو بئاصملا نم بئاصلا مهسلا اذهب 58 ر ىلا ةءالل قحو

 مأتو ىكتشتو ظنت نأ بعاصلا هذبب اللا نمزلا نم
 لاق نم قدص دّملو ماكنت مل ثيح لوقت نال فاكتتو

 بيذتلاو بيدأتلاب نيعأو هملعإ رومالا ساس يتلا اذاو

 بيم دبشم لاح لك ىف © اقباس زثربيف هب ومالا تذس

 ىئابلالعو هناسحاب نسحمال لدع ٌدهاش هللا باتك اذه

 مل نا روجتال وهف هئاق هتجحو هرهاب هناك هئاوذعو هيفي

 هنعداح نه ىلع ىمنيو طيح الو ليبسلا ءاوس ىدبو طسقي

 " ٌرابكلا هجارتحاب هتيرط نع بكنتو 5 رئارجلا هفارتقاب

 مالا وأش عافترا بابسأو هداعسلا لئاسو نم هيفانل هللا طسإ
 رابتعالاو ةظءلا لجال لاثمالا نم انل برضو هطاطحاو

 غالب هيفام مولا اهخاهنم ىلع ىرجلاو ةيحلالا نئسلا ةاعارمو

 " (لمهلاب ةيعارملا طاتخا) دق اناب اف راصبإلا لوال ةءافكو

 0 نوكت نا انبر دجي الفأ لمملا عم مرت نا انسقأب ا
 لثم ةي)] ةميظعلااياطخلا باستك ١ 62( بونذلا باستك ١( ١ )ع (

 ىأر لع هيف نومزعي الف ,هرمأ مملعمل ثا موقل برضيب
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 معها

 عم بلقتت الو نيعدترملا نم هديعولو نيعماسلا نم هدعول

 ءاخالا 'ةكسم مرتحتو ءاوشملا طبخ طبخت الو ءاوهالا

 بومشلا مأتلتو بولقلا فلات ىتح ءافولاب دوبملا ىََرنو
 لمشيو حالفلاو نملا ىرع لقمنتو حاجنلا بابسأ لصتتو

 فطاعتلاو لصاوتلا مثلو فصانتلا سانلا

 ةيخردلا ميلاعتلا اهتدافا ىلع نيرويملا ىلا ةديدش ةمالا ةجاح

 اهتيبرت يف نييبتنلا ىلا ةديدش ابتجاح ةحيحصلا ةهجولا نم

 ةديدش امتجاح ةحيصنلاممنالاوع اهئانبأ لوقع فيقثتو اهبيذهنو
 ةورذلا كانوحت اهديب اوذخأيل اهئاقتراو مالا لاوحأب نيفراملا ىلا
 اهم اوديحيل ابطاطحلا تابجومب نيريبخلاو ىوصقلا ةلزأملاو ايلعلا

 يف ةعسو لذبي نا رويغ بيبل لك ىلف ىهوالا دصقملا كلذ نع

 هدصقم مهام ةناعتسالاو ةمكحلا لاعتسا عم. .ةياغلا ىلا لوصولا

 ةيابنلا ىلا

 اهحصني فيك هيلع ىنخم سيلف  هتمأ عفت حوصن دارأ اذا

 روطلا ناج نم تسن1 ىنا ىدهلا ءالدأيو ةمالا ءالقعايف

 قوثو نعةيانك كلذو بارشلاو ماعطلا نمنادب الا كام ةكسما 0(
 1 ةوخالا طابتراو

 «( هضور - )
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 ا مم ب تاس سل لا 0

 مل ناف نولطصت كلمل سبق بابشب كيتا وأ نودتبت اهب اران
 رضاحلا ليلقلا بااغلا ريثكلا نم ريخف رخ اللاثيش لوالا كرت

 ةوسأ هلا لوسر ىف مكل ناكدقل هتسح مايالا ع ىف مه نمايو

 لكي الو «هناصغأ سرغ نع هرخأت راونلاب يرزب الف. ةنسح
 ىواستت دق هنا ىلع "هام فارطأ يف هنوك نانسلا هانم

 اوظقياف الأ رحسلاو تايشملا ررط هباشتتو ركبلاو لئابمالا
 متادلا بدلا اولصاوو صرففلا اومنتغاو مئازعلا اوكذاو ممبلا

 هلضف نم اهايإ هللا هبهو ىتلا هبهاوم غيرصا لك مدختسيلو الأ

 تقولاو راّيسنمزلا ناف هلجال هلا اهدعأ اهف هلايمأ لمعتسإلو

 ناميالا نم ةمبلا ولع ناف هسفنب دحأ لقتسي الو راق ريغ ضرع

 عل هللا ناو انلبس مبنيدبنل انيف اودهاج نيذلاو ) ىلاعت لاق

 هيف امو عفانلا ل-هلل انتفوو «انريخ هيفاسأ هللا اندشر (نينسحلا

 نيمآ انعفت

 0س

 حامرلالاعف مضلاب نارملا (م) عطقءاضم فيلا ىضملاقيعطق )١(
 ةنددللا ةبلصلا

3 
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 ادم
 كك كحأ“

 4 1 ١

 م: قوشلا و ا

 < 'ىرعملا ءالملا وأب تك ه
 ري ل دا 4 د - 5 5 5

 هِرهز نسحأب ىهزي ميبرلا ىديس ةرضح ىلا تيدها ول

 ترصق نأ ىدنع ناكل هرهوج نم 'سيفلاب ىابقي ّرحبلاو
 6 -َ 0 5 عاش

 عززتلأ الو ةَرهز ىدهأ ناردقا الو بف يكف تزصتخاو
 ديعلا اماف * لها ُبذكيال دئارلاو ةّرهوملا عردف "ةندص

 كاذي مل نم ”لهاَّذلاو دعس الو دق ٌهَديس َبذك اذا

 ىنتييعا لوقا ةتئالا ىسفتلو هسفت فرعيال نم لهاجلاو هسمأ

 ةرعملاب دلو ىرعملا ىعاضقلاهّلا دبع نب دمأوه - ىرعملاءالعلاوبأ (1)
 اعاضتماماما ناك ٠ ةنسةرشع ىدحا نباوهو رعشلا ل معو همس ةنسماشلاب

 (دنزلاطقسو مزلي الامموزل) اهنم ةريثك فين اصن هلو اروهشم ارعاش ب دالا ىف

 هربق لعب تكي نأب ىصوأو 44ه. ةنسةرعملابهتافوتناكو
 دحأ ىلع تدنجامو « "ىلع ىأ هانج اذه

 همالك فب ذكيال نأ برضي لثه (؛) ةؤلؤللا ءاشغ- (م) نيفلا (؟)
 يناثلا (ه)
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 - م5 قوشلاف

 راستغاو .."مربلا ' ةضاير تبع 'ٍردزدِب فيكف رش
 ' تدع ريا سف تدك نإ عطملاو ربا نم املا

 الو دلل ملصأال ىثذَجوف تاهو تذدج ىتح تاّزتعاام

 قط ”تاذ ةماحام "للاب تيضر اهدشف لزه

 رجشلا نيب نوصم وف تناك قوشلا ىف لثملا اهم ببرضي

 ادي نالسارتيف دبر اساح ءانبأ نم نأ نوصُلاو

 ف و ”كاَرشألا ( لئاوغ هب 'رمأ كاَرألا ”نامح ابتكسم

 مار الو دئاص ناكل ال مارملا تيبلاب اهتركب

 2 نم تجرخف ةذدملا مقا 7 ذِإ ردقلا اهرئف

 يف ٌديِلو اهداص ' رمد ىهو تحبصاف ١ ةمرحملا

 ريطال ' اتجس ابعدْؤأو "لإ نم امل ظفحام "٠ للا

 نانسأز راغمر دردلاواعونصموةفلخ نوكي نانسالا زي زحترشالا )١(
 ليلذت(؟)ابيعمراص دقو فيكف |ءلس هتهركن ل برضي لثموهو !هنابن لبق ىصلا

 بزالديرلا (:) ةدشلاوقيضلا (ه) هتكرتوهنعتففك (4) نسملا (م)
 امهنمدحاو لك لسري ىأ نالسارتي وزمهلاه يف لصالاو رمعلا ف ىواسملاوهو

 ىهاودلالئاوغلا (7) كاوسلارجش كارالاو : داومسانامعنو: رخ الاىلا

 ةعلوم(١٠) امفديصلا لال ىتلا () فاخال (م) دايصلا كارش كارشالاو

 افق (©) دهع (١؟) ةكم ضرأ نممرحازواجاموه )1١( ةياهنلا ىلا اهب رقب
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 قوشلاىف تاهل ع

 ” رك اوبصفَتلا ' صاصخ نم 'تأر اذاف 'ْيَم لكن م اهعمو

 اهاخأ اهرب لأست "٠ مامملا عر ْسِراَم لظ مانحل

 ”وَرَولا (ههّرتس دق نيعئاض احبصأ لوقيف آهاخْرف اهدمب مفاد

 نع لك ع
 بعانتوصوأ حبرلئوواسحأ . اًيكرْجتلا ف ناعاشنب ناني

 ,ةرضحلا كلت ىلا ىتم .“ ةّرّتلا ةشيمملا ىلا َقَّوْسَأب

 ملام ريسحلاا َنوُذ ضّرتعاو ”مكاص وهام نمزلا ملص نكلو

 ةروملا ضيرتلانود ضيرجلاو ”صصَعلا نود صصقلا لاح

 ”قرشب بارشلاب فندم ا نكلو ”قوزأ ثري

 (اضيأ بتكو)

 هنو يمحاام ثلا هلل محرلا نعرلا لا م

 عمج عرجلاو ىماقت (؛) ةودغرمقلا (م) لاخ (؟) ماعط )١(
 عاضنا )6 توما ىأ ماسلا ساكب رشلاهراعتساءاىلا نمةعلبلا ىهو ةعرج

 بارغلابعانلاو : هتوصع رلائودوهقز : همأىلا هيحانجطس خرفلا

 اذاماعطلاوءاملاب لجرلا صغ نم ذوخأم ص صغلاو (0) ةنسحلاةينهلا (5)

 اهدعب ىتلاك ةرابعلاو نايبلا: صصصقلاو : سفنتلا نم هعنمهنمئشهقلح ىف ضرتعا

 ىزلاريمنلاو : ءاملا عضومدروم ا 6 قئاعهنودقوعي رم البر ضي لثم

 صغبقرشي و توما ىلع فرشملا ضي رملافت دملاو
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 5-3 4 َِت قوشلاىف

 ىلا يقوشا م ابك العو : بعش ع ماتا دم ىلع للا يلصو

 ١ حسا املا ىلا ةلشما ذالبلا و خيشلا ىديَس

 " ةيضيرقلا ءارمألا "ةيضيرالا ٍضْرَألا ”عافتتا هب ىئافتناو

 دعلا ماع يف 0 ركنأ ىئاَر ةفاوشت هرابخال يفوشتو

 هدقفل ينسأو * نام ثترَم ةلوه 'نكع قرآبل ماع

 ىلا "نارا اتلاف ةيشملاب تار يو فسأ

 سل اهّربص يّرتو ”" ٍليمأ لوح فوط يف ركع دال
 ةدلاولا َىذدَت رم د هتاَوأل ىو ذو لحي

 رج ”راظننا هموُدقل ىراظ ئ ةّدلاخ ىنب ” مللاب ميلاد

 '' مجاللا تبا َر 7 وهظ ةيشنلا : برو ” مجاعالا د َدفو َةكم

 ىلا قرقلاو ناد في ىلا قرثلا ُعَرف هتدحت ىلا عفو

 نط رئلانلا ةبسن 6 ريطاةقيلعا زلا (0) رطلا ةريزغلا )١(
 :هفوخدلوه(ه) فاخمل نال ن ميلا ةهجنم عملي ىذلا قربلا ىأ( )رطملاءاموهو

 تجرخ (7) ةيسشحوتةرقب ىأ (0) لواطم : نامو : رظتنم : بقترمو
 الطلاو : دسالا : ناحرسلاو : تباغ نيح ىنأىأ : اهفلاخو : "لكلا بلطت

 لبج : ليمالاو : رودت : فوطتو : عجر :راحو : بهذ : دارو : ةرقبلا دلو
 مامذلاو ةمرحلا وأ عاضرلاحلملا (م) اضرع ليموالوطموي ةريسم لمرلا نم
 هلقاسإلىذلا 60 ( ءاب رغلا مودق 0]

00091 



 قوشلاف هعافف ب

 ا راقا هيلع لكفلابب ىراذتعاو ' نادادب َسْبَل فيس

 هقث .ةمراكع ىتن ققثو ' رذب روض نم "ليج ىبأو ردغلا نم

 ىلع ىركشو ”ةَّمَلب ثرحلاو ' ةّمانلاب ءاملا بكار

 اذه ىفو سفقئلا مم" - م سيح , هيدايأ

 ن املا روس هب تزرسف فاتك سواد مايو عا ميلا

 هتمالس نم ةمضام ناكو ريس فداص رهاسلاو اوين دَرَو

 اذه ىَرْقاَب مالي الو لئاقلا ةقخ ؛مالحألا نع لى

 ةعامجاواناو ٠ عامذإ نم نم هدعل ند عامجاب ني لاو الغ

 تكلا“ م ْجَرأت امالس 0 عيمج ىلاو خيدلا ىديس ىلا ىدبت

 0-5 سو " هلّبس نم ةيدجلاضورتو هلم

 بسارلا : :قرتلاو : هيلا| جودي تانتسا ىأ هيلاعزف نم رفدلوق )١(

 :قرفلاو : بيرقلا : ىنادلاو : رحبلا ئطاش: فيسلاو : تومريغ نمءاملاىف

 ةبئذلا (؟) عطقلا مداعب سيل ىأ عطقي الى ذلا فويسلا نمناددلاو فئاملا

 عقو نيمرح ا نيب زاجماىف عضوم () ىشرقلا بلطلا نب ىرزعلادبع ةينك (©)

 ىبكرت ةدودشم ناديع )0( ردب مويلاتقب روهشم مالسالا لوأ ىفلاتق هيف

 هل سرف ةماعنلاو ىركشبلا دابعنب ثرحلا وه 0 رهنلا ىفامملعربعي و رحبلا

 ةعئارحوفت(١٠) قارف (5) عونمج سيل ىأ (4) امئادفوقوم (,)
 ةلبسهدحاوهرطم : هلبسو : ةضور ةل>مملاضرالاريصتىأ )1١( اهنمبيطلا
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 ل مهك قوشلاىف

 *( ' ىناذمبلا 2 تتكو)#

 ىلع هحرتقاو .مايألا لع ةموآسأ ا( هللا ىدعسأ ذنم [أ
 ' اكيشو همدقع تا راشبلا تءاجو 0-0 ءاقل نم نامّزلا
 مالا الأ دسار: راق ريعساو نلنأل ع
 مراولا ا مداقل ةلهأن  يلاثلا ىَرْس 'ىلطبتساو
 الو ٍلماكلا نألاو مئادلا ' لظلاو درابلا شيملاو
 البس مارك ذ ح 'دارأ ىتم ؛ءاقوشايو " لصاولا
 ' ُدباشام عيبشلا رع هللا مادأ بهاوملا ريغ مايو انعمج
 فالتخا الولو * لآتكلا نيمل ةفرصم نوكيل ىذألا' ضعلا

 لالتخاو شويا 'بارطضاو عومجلا هاقتلاو 'فوُيسلا
 عتب امو ' كوننا 'لؤاصتو قيرطلا اسفو رومألا
 خيسارف ةنام ىسقتب ةتابتتسال لاوهالا نم. هلا وألا هذه

 نامزلا عيدي فورحملا ىناذمهلا نيسسحلا نب دسحأ لضفلاوبأوه 0(

 ناذمه ةنيدمب ه "ه4 ةنسدلو ةقئافلاتاماقااوةفئاراا لئاسرلا بحاصوهو
 حو رلاكوه ىأ لصولا نمل اولا 9 ابي رق 2( ةاره ةنيدع ىفوتو

 راهظا (0) لاكلا نيعنمأشنبام عقوىأ هسفرص ىنعب (ه) هطلاخ (:)

 اهضعب ىلعامتردقواهلوص
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 قوشلا والد

 ىلع كلذ نام الف ةرهاظ ءقئاوملا ٌنكل ُهلثم ىباحصابو
 هك : ل ا ا

 نع ىرخأا نئحوتمت الو هلافل يف هللا ةمسن ٍرادقع لهج

 ائيع جرخ نإ مالو «ةتفصوام ىلع َسسَألاَنِإ .هلابقتسا
 دّرو اذاف هلت كلذل قيضيف رش دمت اديو وسب قرطت

 * 3 ا تل 1
 قوئرفلا ىلع ىشمو راصنالاو عامسالا ىلع دو هللا هاش نإ

 هج 55 5 9 0 2
 هن تيظحو ماظملا ىف * ششمتو داّوفلا ىلا لصوو ماحلاو

 * رْطَدلا اصب رفقلا دلبلا ةوظح ٌرودصلا

 ه(اضيا بتكو)«
 ٌدعسلا علطتو ىّرحلا بلغ ُدَ هذبف علل ع

 2 6 5 7 و 2 5
 دجولا لغو أحرش هل عيطتسا ال احرب قوشلا حّرب دقو

 3ص همسي الو ثيص هرب ال الع

 ' رايدلا نم ٌرايدلا تنَد اذا 5 ؛قوشلا نوكيام او
 همعت ةك ارب همدقم ىف كرابو خيشلا ةاط'هللا ايخ هريس ما د اح قع ٍِ ا

 ماظعلا فارطأص م ششقلا(؟)سأرلا فرعشلا قرفوهو قرف عمج (1)
 حربلانمدشأ ىنعب حرباو : برقلاوندلا (4) رطقلا بيصكىأ ()
 هنالبوبحنارايد نمبحلارايدتب رقاذا قوشلا نوكيامدشاىأ : ةدشلاوهو

 مارغلا جيه. و قوشلادادزب برقلا ف
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 32 هر 2 قؤشلاف

 تح ةرقسلا هذهم .تاريملا هل لصوو همادق ىلا هقارف نم

 ةملا امصو ًاليلق هامسلا ت>صأ دقو بوبحم لك نع هل ّرفست

 .ةمازتعا ٌدعِيلَو ةمامأ 'مايها لمجيلف كريثك_ هلل ةججلاو ريسلا
 ةلظ راو دلع ىنشي ىح اطخلا نيب ج رفِلو هَاَدَق 50 2 2 عار 5 2

 ]لو ا 211 7 علي
 0 بش بجوتسي كدب وهو .ةشحو َسنأويو ةملث دسيو

 «(هجافخ نب قحسا وأ بتكو)#

 الو كنطو كب ىلح ىلغألا 'ىتلعو ىلعالا ىديساب

 هالّميذمملاو هالوأ لعذولاو تنك 'كنطع كنمالخ
 ةغْذل ىلع ايوطم .' ها ئئرلا جو هانأذ ةرهز " فثرت
 يال ىد ا ا ل
 الو هحانج ىدنيال ليلب اهم تيبا ةقرف ةعؤول لب ٠ ةقرح

 تسقتتو ..ًاليصأ ”حايرلا ”تّحّواتت اهلك انااهف ةحابم سي

 ًامثوشت ءادعصلا ”رمفتتأو .افشنت ءاحربلا مناصأ ًاليعاسقت
 له ما .'ةحفلا بوثملا ىلع دج ًةحفن لآدشلا ىلع دجت لف
 كّتحَوامأو "ال َيَرَألا دجأ اك أ جعتولا كيذا حت

 لبالانطو ةكرحبنطعلا (؟) ئشلكنمسيغنلارسكلاب قلعلا )١(
 لباقتلا حواتتلا (ه) هادن' (4) الالست (©) ناسنالا نطول ريهتسساف
 انونجاممل:ةبيطلاحيرلاةحفت جرالا (7) ةقرح (5)
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 قوشلا ف 5

 6 اوألا هذه ىندا ىف 1 م امرا ناممالا ىلع لمتشإ اند

 بيج قْرَخ ىلع لمحو جعاونلا هذه ءاضنا ىضتقيام

 للا كلذ ضرا طبهأ ىت - ليلا رب ليذ جو "قالا

 ضب نأ هلأ هلا ىنعو 0 للا عيرشم ةراو طب

 هنع هاش فيك ء نحال يف ةرلا كلذ دعو ”ةدِبلا اذه

 ةمادملا م * ةيحرا ىتن نه ًةيحن نافاو  مركلا كباتك ّنِإو

 هّروطس ْتمِزل بص لاقي نأ الولف يننتت ةماجلاو ىنمتت
 ل 000 2

 نكلو ىنن زف ىنت نفتسا ةوبص ىنتمطنا امو هروطسم تلو

 01 اا 0 2 :
 الولف تبرط تب رش املكف اهتلوانت الملا سأك ىف حار ةلضف

 تحص مث  بيملا قش ُتْرَدَتَبال بيلا * تارمغ ٌعوقو

 هتلمجنم تفقو ىنإف ادعو * هابلق رحاو تدانو هب رطاو

 ةجعان عمججعاوتلا (+) هيلعدتشا اذا مالا هعاللاقي دئادشلا ()
 سكلاب قرخلا (99] شحول |جامن املعداصي ىتلاو ةعب رسلاو ءاضيبلا ىهوتةقانلا

 دريبالا لاقدبيف عسوتاذاءاخسلا ف قرختي وهلاقي مركحلا ف قرختملا ميركلا
 ىوب يلا

 لع رخَس سسداو « ىلا يت رخداو
 ةوتفلا ةلهج (0) ناسنالاذ_ة-أنةفخ 0 قيرغلا (ه) لضفلا (:)
 ملأ بسب هسنم عجوتم بودنم 00] ةدشلا ىهوةرمغ عمج )6(
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 د قوشلا ىف

 لالم ةعولط علطو 'انلت كيسحو رطل مقوم مقام ىلع

 كلاح ريسفت نم هع ُبِرْعُأ امو . ًاجيتبم كافكو رطفلا

 لحاورلا كيذمت نأ َورغ الو كل احْرَتو كلح لي_صفتو

 فشلا ريغ ىف الو راد نم كيخا ميل اف حار كادابتو

 اف نطو تيبحا ثيحرطو ؤاو تش نأ عت ٍراَدم نم

 كاطقاكيطامتالو براضلا َىضام ا برا دي "2 كتضتنا

 نفخو بارع كنب ّقعن ْنأَراط اف داليلا بألا دالبلا

 ٌلخأالو "بارتغا كِلْضَف نم ضعي لذ بارس ” كلحرب

 '* نادشإ ةّرمإ نيب عت ىفانيع تزال تاتدم

 ملعاو هناكرب و ىلاعت هللا لوح نادمغ ة ةعنمو

 ( 3 قكملل بنك
 ةبرغ(©) لازهلاوهو وضنلا نمكتفعضاو كتلزه(؟)ارورسواجاهتبا )١(

 ىاسكلادئنأو ثنؤتو رك دف برعم البلا ةنرالم ا دعبو

 لجن حيصلا نع تدك امُنادْعبب #2 لي وط جاجّذلا سحقا

 ىوغللا هيقفلا ىفنكصحلا ةمالسسنب ىيحبوه )0( اهجاجداسرخ ىنعيلاق

 انيكئصح أشنوةزنطبدلو لئاسرلاو بطخلاو رعشلا ناويدلابحاص ىوحنلا

 هماع ىف نامزلاةمالع ناكهقح يفلاقفةدب رملا باتكىف ينامصالا دامعلا هرك ذو
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 قوشلا ىف تالا ودا
 010 ا ل711 ودعا

 ةرشحلا قبأ لاهالاب ضاو ٠ لاللا ىنءاسناو ىنا

 ص هيف لمح و ”مالسلا 5 مننا وبس ىف 0 يلا

 ةسوتت هدأ ًارمشم بلا 'رحش لاَرالو ماسقألا يقوأ ' ةطبنلا

 ٌسوفنلا درت هنادي هديلاقم تلازال. لب : هيرب دود

 لوتأ الف ' ناريشلا َىقبو ” نارْنلا ملطام هبيلا اهتيلكب

 الو از ةاداولا الو ْتلدمْصا ٌدوبملاالو تمن دوقملا

 هعراشم د تشنرت مالو تع ءاخالا عوني الو لاح ' لامتعالا

 ىلاو هلاحترا لس هلآحم فمما لوقأال 5 تقضضامدسب
 تسال
 دودحويف هتدالوتناكو ه هوس ةنسقوت .٠ همظنو هرثن ىف رصعلا ىرعمو

 ه 45٠6 ةنس

 لاقكِلع مالسلا ىلإ ارعالليق رجشرسكلاو حتفلاب مالسلا () ةمااسلا )١(

 ادحاو ىلعتءلعج تن و نا: رم نارجشامهلاق باوجا ذهام ليق ثاجنجلا

 لظلانادرب الاو نادربلا 0] ةرسملاو لالا ننسح غيل رخ - الا كيلع تلعجف

 ارض نب خامشلا لاقءىغلاو

 نعلم ىزاوج دود 5 ديرما دسوت ى طر لا اذا

 ئزاوجلاو : ةداسولاك امه ذا يدرب ا دسوتىنعمودولجلا يغب دترجسش ىطرالا

 امههفرتتستر جشلا ىن اج نع نيسانك ذختت شوحولا نا ىنعي ش شحولارقب و ءابظلا

 رئاطلارسنلاب هيبشتلا لع نافورعم ءامسلا ىف نابكوك (ه) سمشلارحنم

 تردكت :(م): هسبح:لجرلا لقتعا لاقي نسيحلا (07) رمقتلاوسمشلا ()
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 ناك دقلو ييغتلا ليحأ داما ىلعو َريصقتلا ةيسلأ نمّزلا

 ماريو“ لكلا دجولا ىف ابي برضو بالا ”رك يام ريتك
 كتب ىدرت أش الو نينظب بيلا ىلع سلو نينملا ةنظم

2 
 ٍبوذ ىأ ' برو ٠7 هقصنلا ىف هنم كشأال م هفملا 2

 قايتلا 'نينح نبأ اهْنَقاَد ول ليفطلا نبا ليوو ابينعزان ول
 اذا امراوخ ' بانل عفر مك ا قايسلا 3 رك نم

 ىووهلاب * ايف س ىلاو ةيفار اهتليل تييتف ”اهرا وح تلضأ
 تعا اىانل موف ْتنأَف ريجهلا اهيلع يحاعرو ةيفاص

 [كرذأو * طْبتلا تدروو ' طبخلا تدجو اذا ىتح
 ' دولا َنأَكَف ليصفلا نع َةيهال تكقرأ ليصألا حور
 تاهبه عوجبلا [اهاعنم نوجا ًالظلا وأ َدنكلا 535 ى ع

 بانلا (؛) حورلا عزنف ع رشاقايسمو اقوس ضيرملا قاسلافي حورلا عزت قايسلا(م) كلبي ووكبي ولوقتليولاوهبيولا(«)لدعلا ()
 طبخلا )0 ورك ذلاب صاخوأ دلويةسءاسوأ ةقانلاداو بقسلا 00 همأ نع لصفي نأ ىلاوأ هعضت ةعاسةقانلا دلو رسكيردقو مضلاب راوحلا (0) ةنسملا ةقانلا
 ءامنم رهظياملوأ 00] طوبخيقر و لكو لبالاهرجوتف ءامملاب فخويقرو
 جيرلانوكس عمدي دشلارحلاةكرحم (ه 06 وبلا
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 | قيشاف اسس
 هابملا نم ظاظفلا لمف الو دايك“ الا ظالفلا انلا كح يزل ىضزأال

 ضر ىوَتلا هناجافو ىوهلا هميت نم ُنونح 'نينحا امنا

 ماللاب عطقيهراجن وهف انك امدنكلا نم ىعؤأف امج هارب

 هتروزل دعو هبببح مقا اذا ىتح مالا تيتش ليللإو

 طخ تشب ليأتلاو ىتأابكسامتو ليمأتلا ىلا نكرف دعاسم

 عايتورالا * هوا قابإ امبا و ' قبغأو قارفلا

 1 رايدؤرالا ةوالح نم ضاتعاو ' عايتلالا اهقئتكاو

 هابنالا ' ُفْكَوَيو هابحالا هو فتي وهانييف ٍراّدلا دم
 رمش  ىايلاب ممطلا دارطي ساقتالا دمصم

 مارض ىدبت نيح هلأ ةقراب مهل ” نم ضموأ

 ماهنلا نول ىرابي ّض قف ىلبأف دعرلا ًةيقبقو

 *ماهّلا ماهجلا نزلات حضن ًاتلئامبا موب تنك ول

 ماتم هلأ اذ ىعدا الو باو هلأ اذ ىعقا اف

 ضعب ىلع مهضعب هرفناديصلا موقلاشوتحا لاقي (؟) عرسأ )١(
 هيفءامال ب احسلا ماهجلا (ه) رظتني (4) مهلا نمقارتحالا (س)

 مكاذلا فيعضلارطملارسكلاب ةمهر عمج ماهرلاو
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 ه6 قوشلاف

 ماَرقلا تاََقَز نعانسلا ضعب ىلمَأ نمقربلا دمتسا الو
 مالسلايربصو باقلاوعإ ونلاو يلهم ىلعو قم كيلع

 ه( ' ىلاكيملا لضفلا وبأريمالا بتكو)#

 ىلا ابصامل ىنارعالا هاء وا اقوش كيلا وكأ انأو ىناتك

 قّرح :تاذ ٍدبك ىلع ينال يللا هدباك وأ ' لام لمد

 يونبالف ريو امج نرمي الف رمي نامز مذأو "جعاول
 اهيلع لي مث دادولا ىوذ لمش قيرفتب باقل عجويو انقر

 فاطعتسال "نيلي الف باقلا ىساق دابك الاو ٌرودصلا نشب ام

 هفرص ىلع ىدبَتسأ كو فاصنا ىلا ليع الف مكملا اج

 | دشنأو هيلع ًاظيغ ىلتللأو دجنتساو
 ' روثع قامالاو لاح ةتلب هان نامألا ىنب ىعو ىتم
 دوءاررمألا دعب نم ثاحتو برم ىضقتو لاما كّردتف

 ءاعدلا ثيدح ىفو'لمراهبةيدابلاب عضوم جلاعنال ةفشاك ةفص (؟)

 ضعب فدضعب لخدو لمرلا نه. ارتاموهو جلاععممج ىهلامرلا جلاوع هيوحن أهو.
 ةلذلا ف عقومىأروثعهلوق (4) ةلؤم (©)

00091 



 قوشلا ت85

 امثإو كنذ هلأ ىلع هل الو تع رهدلا ىلع اف ًالكو

 اهيمارم ىلا مابسلاك ٌذفنتو ايري هاش اك ىرجترادقأ ىه

 بو: كلاود مكمل بوبحلاو هوركلاب وودن ىبق

 ىلاعت هللا َداَرَأ اذاو بولقلا تاَداَرِإو سوُملا تاوبش ىلعال

 ةوعيف «حماجلا بنسملا لييستو حزانلا ديعبلا بيرقت يفّذذأ

 ةرك ادمأل ُدّدْيو ادوبعم لي لام مناك ناوخالا هاقلب كرفالا

 هيلع رداَقلاو ىبملا هنإ دوبعو اموسُو ةناّولاو

 «(عانحبلا ن نسحلا قوشتي لاق وة

 هياط وللا 'مطبال رقس طم هتوُدو ليل ىنع ٌّملبم آلا

 4 أ عتمج ثيحّرصم "سطس هحورو قارعلب ١ واث ةلاسر

 باي قوش وذصلا يف اهب شجع هلأ دعلإ لح مى لك هل

 " هبقاصل نم هن يشب الو هن هدم جالبم مدل

 ا دا و هةر د

 * هيئارض ًاعرك هايج اليمج ة'ريمض ايقن ب رع

 ساطسفلا(؟)لزنوأهب ةماقالا لاطأ ذاهب ىوثأو هب و ناكملا ىو لاقي 0

 لاقي هنمبرتق,نم (©) صاعلا نب و رمعاهانب ىلا ةقيتعلارصم ملعمضلاب

 ةعيبطلا ىهو ةبررض:عمجبئارضلا (4) مهانب راقاب اقصو ةبقاصم مهانبقابص

 «( هضور سه )
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 قوشلاف
 2 سموا ىلا يصل رمت

 ةوادع فاعزلا أملس دبشلا وه

 هلضق مع ىذلا نسل سحاق

 هبمصو رازملا دمي ىلع كيلا

 لع انباناوخرالا كدْسَب يرأ

 ةريشل شنو يشي عجيل هف

 ةسْوَر كب انج ىف ىل ىَرأىلايل

 0 اتم حارابدبلا لن د و

 05 ”عمج ها لعاو ىسع

 بون

 ' هبراَوغ ىرجت داو | ىلع رو

 هيقاثم كك هيفأأ ١ ا

 هبزاوع ٌةَرئام قؤش عزا

 هليسانأال مدا ىف ابن ىوذ
 و

 هبتاعلال فصنما دوو دادغبب.

 هر و نطمح ىلا ىوأو

 " فاصر عاع

 ”ةبعاشم َ مالا عدص تما 6

 هيئانج ل

 خياشم ضعل ىلا ' لضافلا ىضاقلا بتكو)»

 م(جملا نم هعوجر دعب ةكم

 ءامسبا ارمشج زماذا فصرأ لاقي 6 هجوم ىلاعأ ءاملا باوغ 00

 امئاءانالا ف عدصلا بعش (9) رب خصلا لع لابجلا ن نمردحتم اوهو فصرلا

 ءابب فرشالا ىضاقلا نبا محرلادبعىلعوب أوه (4) هتمتالمو هحالصاوه

 ناطلسلاريز وناك ٠ يدل ويقلل ل ضافلاىضاقلاب فو رع ا نيدلا

 قافوءاشنالاةعانص ىفزرب ونكملا ةياغهنم نكمو نيدلا حالصرصانلا كلا

 تارفلا لصوأ ل هرعشنمو راثك الا عم بئارغ هيف هلو ني. دقتملا

 اليلغتارفلاءامنمفشأ مل »« ىنناىنعلينلل لق هللا
 اليخ عومدلاب ىنفجناكنا « دهاش ل هنافداؤفلا لسو

 520 هليجنوكينا كفصنعأو 5 دب ميا لاب
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 قولا م
 ”ءاه- ىّقشئام لوطايو هتبمك ايحو زاجحلا ُهّللا_يّتس

 ايتو فقاوملا كان ىلع أهأ هتبعج ”رك ذلا حبصأ يذلا قوشلا
 ةتسحو ' ىننو ايعاَق ' فلاوألا عم ٌنوكي نأ ضر ْنَ

 'مايالا ىه ىتل ةمأيأ ىرمأعلو 0 < َكاذ ىرواجمل ع

 ءام دَوْرُو ىلا اهإءظ لوطو رودصلا فلاي لس ىف 'مايأال
 امبمو هنّلعإ مظلا لآشم يف ءاضتسا نم ىبوطو همر

 *سنالا مسومو رفيص رح دبكلا هرب ىَنأ الف تيسل

 ًايفيخو هانم ' ثالثب

 ,مملا نم 'تآلالعو ينال الا 8 نك رام لايل اهلع أهأ

 مذلاب ُباِبحَألاَرَد دقق يفوت ةفلبم تراساذا حب ٌرلاىنع

 ة(هناوخا ضعل ىلا اضيأ بتكو (

 1 نكف يعم نم ىللامو لع هفوررص تحضأ نييبلا ْنا برايف 0 ني و رول للا ال

 ىلْصَأ ناربوىإ اقجأ» 2 ىّبحأ دملو ىلاَذع برو ىلع

 نفدوةأجف ةرهاقلاب 38 ةنسرخ < الاعس ررهسش عباس عبر الا لل فوتو
 نأ تاههو رهذلا نساحم نمناكو ىرغصلاةفارقلا قهستب رت مطقملاحفسب

 باحسكث الا :(9)ةعدوامضفخ 60 نوزغيالنيذلا )١( هلثمنامزلا فلخي

 "يضل شا :ةلععج (6) عقوم
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 ب "8 قوشلاف

 بذيل ريصلا هريس بدلا لقلا هبت هذه

 دقو دقو ساجلا يل اهتردصأ ندكلا وسلا مع ةمالظو

 قوشلاو اهُرارش ”'عومدلاو اهُداَوَأ ”ريفرلا اهُران املا ىف

 دان داؤفلا فو اهذاثأ

 اهنراونأ هئاملظ يف ندب باه اخ مكنم ازول

 راَرْسأْلاو رورسلا مياوم زاك ىلا عاجلا .أ لع انسأ

 ٌدتماو ابفاذم بدع تاقوأل 02 راطوألاوروثنلا مس امو

 اهنك ذ تعّورو اهنركب تجَّوُزو اهقاوُر نأ

 امك ذأ مويل أرك ذأن يكف امتوالح ىضنتيسنامهللاو

 هئانس انسو ريضن هباتج انج لازال بانملا ٌتقراف ذمو

 ع هزعو مالعألا قفاغ نيقفاللا يف هكلُمو اريطَتْسُس

 لسغامهروطس فات باتك ىلعهنمنقأ ل مايالاديدج نيديدجلا

 " هعّووامهروثنمو هموظنم ضايبب م دعو يرظان داّوس نم ممدلا

 ىلذهلاريبكوبأ لاق جاه ارؤتواروت ئئلاراثلاق. )١(

 ريتا يفطر ٠ لترا ل كل
 لعج ه ذَئاَعُت ضاق عانبكب هر ناسحلاق هقترفام 9
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 قوشلاف بالهلال

 ىرطاخ هادي وس نم ”نييلا
 رداوبلاعومُدلا فيرحت ربصلانم . ةبابصالا ءاشحالا يف قبيلو

 ليبقت ضرف هادأو بانملا فيرشب بانا هأسأو

 ةماعلا تويباُيلو ةرخسآلاو اند وو تن ”ثيح ضرالا
 ادجلا رشنيو هريجب خوسنم ريغ لظلا لضفو ةّراغلا نما

 هريظنب ايئدلا ممسنال صخشلإ

 هريمض ريغ هنم ىقنأ رن مف رهاظ فرشأب ايئادلا ىف َرهاظت

 هروثب تريسأ نأ ايده ىسحو هدبعل يمس نأ ارخف ناك

 ءريبأ .انداس فاندام انا '. راع قروب سبات

 قارن "ىدل اهب لصويل اهلصوي نأ هبتكب لاؤسلا ىف ىتناو
 ىدنَّو ركشلا يف حدقت رسم يدنعاب عدوو ىددبإ لمع

 دبعلارصقيفدرولا'لثموهامو ةرْضْنُدْرَولاوه دبءاذ كن'دبع

 ىَركلا نع نع رطشل لالبلا :باّقتزا هباتك ْمَرْتأ أو
 ل 7 ا

 ةئاح ءاملا دراّوم نع سفن درتو ةئاص

 لوبلا تبيلا ف شاشملابدارأو قي رفتلاوهو عب زونلا عضوم عازبالا
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 تافوج ددوتلاق

 «ءاقللا لبق فراعتلاو ددوتلا فه

 (ىتراحلا هي نب يحي ىلا ' عفتلا نب هللا دبع بتك )

 مركلاو دولا ىف ءافولاو بألا يف لضفللا لمأ ٌناف دس امأ

 اديشأ قدص ناسل سانلا يف نسسحلا ءانثلا نم ممل قلللا ف

 ةيفرميللا ريَختيف مناخ وم ةقثو هدو ةح نع ربو مهلضفب

 مرت ةرمبل ىتيو مرودص ”ةمالس ممل قطصيو ناوخالا

 دقو هنم ةثوادحأ قدصأ ُ الو اي رقت لضفأ شم الف

 ةدوح ةقيرط سانلا ”نيو كني ابف مركلاو هافولا نم تمزأ
 رك ّذلا يف كؤانث امن لمجو لضفلا يف اهتيزم لا تبن

 ًاينساحمب تمسأوو (يقانع تفرمف قدصلا ناسل اهم كل دبشو

 كّذو نو ردت نيقبتسم 2 رب ناوخالا كيلا عرسأف

 ”تدصن بيفر ٍظح ىف ياتلا لهأ ردت كلبح نواصيو

 هلا تبثأ ن ْذ قوام | ارب ٌزوفيو نوبلاطلا ام ءلا يري 3 مول

 1 ىنكي.و عفقملا نبهللادبعوهوهب زور ةيسرافلاب همس : ميدنلان لاق ( ١)

 لاق عفقملا نبا ف لوقتام ليا راخال ليقدم ىناب ىتتك !لسااملفور معابأهمالسا لبق

 هبتكب اتكب بس الينق تاف ناكدقو هلع نمربك ًاهماع
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 هدوتلاف بد
 ٍةلصوو ءافو ىخأ و هادي كب المو ةمثلاو زرملا عضومب كدنع

 اروع زاصو رظوفم دبعو قومأم بعش ىلا كنم مانتساو

 باطيو عيا ا بالام تنام نم طاعتي دولا يف هيلع كلضفب

 ىخرارنال تنكولذ يدش اهثولب ةباغ كلذ ىف َكرَثَأ نم

 ةتيخآ ام كل دحتاياغلا نم غلبو كدوأناك نم ألا ناوخالا

 نومي كتاوخا ّنكلو ةرفص ناوخالا نم "ترصلو دحا

 مهعشتالو دولا نم موسم ةتنأ لبقتو لضفلاب كل

 امنإف مهنيو كني ايف كلضف غولب الو كتأناكم فاح

 لوألا لاق امك ميلتمو كلذ يف كلم

 'دمصلا»ديقْرصةيواخيلط عدني بسح ىف يملا ديعس ع زاني نمو
 كذنع يرق كلذ لوكيل كيك كيلع هانثلا اذه ذر ١ ص

 قا كلذ نم تفصو اهف تي تحت نكلو كيددل ىل ًقيخاو

 قدصلا نم َليلقلا َناذ نطإبلاو مثالا "تْبكتتو قذسصلاو
 لطأبلاب بوشملا قدصلا ريثك نم لضفأ بذكلا نم ئربل

 دعصانذاقا شاب ذعىأ (ادعصأب ؛اذعمكلستت :) اخت لاقتقشثلادمصلا 0(

 تيحت ()ةقشمو
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 بالك ددوتلا ف
 ةنتفلا فاخأأل ىَناو كرومأ نس احمو كبقانم نم تّفصو دقلو
 نم ترك ذام ىرك ذو كيلقت ةيكزبب مسن ”نيح كدلع
 توجر م بسال ةثعبم باقل ة دسم لدأل كلضف

 نب قحلاو مح الا 'زك ذا م ىأل ةمصعلاو ديلا

 عضاوتلاو دكمتقالا ىلع هلمحو ربكلا هاليخو ّبجسلا بيبللا نم
 نأ كنم ”تةصوام ىلع ءافولاو لضفلا تدك ذا تيأد دقو

 يرجي كلب ىلبح ةقيثو َلِصأو كّدو نم ىبيمشب ذخا

 موديو دول كعتسم ا ىتلا بابسالا " يصاوُأ ءاخإالا نم انفي
 نال لج هايا تعاْضإَو ”نبغ كلذ <ىر نأ تملعو دهعلا
 ىلا فج *م دشرلا نع ةدئاعلاو "نقلا ىف ٌلخاد ظحال كراتلا

 عقأ ىناف كلّوو نم هيف تْبعَر اهف ىّدو نم بغراف ىغلا

 دقو الا ةّدوملا كنم هب ' ةرتجأو ةبغرلا كنم هب ىلتتسأ ائيش

 ىلع ىم رح ىرقلو هثيطم كّرحن تآيمأو * سيرف كيلا تدم
 مالسلاو كتياخاوم يف ىتبغرو كندوم

 بذجا (ه) نايسنلاوفعبشلا (م) نالارصاوالا (؟) ةزعلا )١(
 ةليسولاةعيرذلا (0)
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 ددوتلاىف با د

 «(ددصلا اذه يف دايز نب ىح هباجاف )*

 هيأت ف هلمتحم نم ءاخإالا عشيوم انأ ال اناف دعب امأ

 ماحرالا ىوذ : نيب هتك راشمو ةدعبلا يذل ةببرقتو ةشحّولا نم

 انيسنف هتبسأ ةفرعم نود هنيع ةفرعع ضر م ةبارقلا ىف

 الف ءافولاب الا ءاخرالا مس | ٌقحتسيال هتبسن ىف هاندجوف ءاخرإلا

 هتدجوف ريصلا ىلا انل بستنا هانبسنف ءافولا ىلا هنع اَنلقتنا

 ش ةناك“رلاو ةباجنلاو ءامحلاو قدصلاو ةدجنلاو مركلا ىلع يوت

 اةدسصأ ايف [ندحما مث دماحلا نم ؛ددملا هيلع ىتأب الام رثأسو

 نمألا هب موقيال هاندجوف ءاخإإلا ىل اندّمف بسلا اذه نم هيف

 ةدلا كل اسمهاخالا بجوتسا الو «هقالخ ألك لاصحلا هذه

 ماكحإو ' ريزؤتلا ا مضراولا هل يخت نأ انبأر ابك

 هلذب دعب مادنلا نم ”نييحأ هن "سابتحالا نأ ملعو ريدقتلا

 ناك ىتلا هلماع هل ريخت نأ دماحلا عاج ناك ذا بجؤتساو

 ىلع هاخالا نم مهنع هب انبستحا اميف سانلا ناكف اهيلع لمحي

 مهنأش نم هريشتلا ناكذا يختل يحتل [ورّذع ةفنيمف نيت

 هرزآلصالاوهاّوقو هناعا رمالا ىلعهرزاو لاقي ةناعالا(١)ةسارفلا )١(
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 باله لا... ديقاف
 اومدقف ءابتنالا ىف .ةعرسو ءاخإللا ىلا ةعارس ووذ مه فنصو

 اوُلحتساو _ةيورتلا باب اوكرتو ةّدوملب الحس ساو ةثاللا

 و رةئال لهأ كلذب اوناكف .ةّقثلا لجآ نع الو ب ةبحلا لجاع

 دادعتسالاو يأ ارال لاستسالاولذ ىلع ريصلا آلا نوزوذملادجم

 ةكلئاثحتساو ةّد ول ىلا كباتكت مف دقو ' ةجكملا دنع رذملاب

 كيلا تعزانف بلا ةمرح نم ه توند امو ةوخألا يف اي

 ةداع ' ىنتيئاوف كبنت للا هه تعزان ىذلا لمم ىبنت

 كباتكن ع تلجف ' ةبملل ريحتلاو ةّيخلا يف ةيوذللل لامتسالا

 بابسأ لا ىتلَأ ”تلقف تتبراٌمم تمجار مث .ةّرفان رية وج
 كسفن َرْدمت نأ ”تيشفع ةريملاب ءاطفلا فشك لبق ةّدوملا

 تاجف ةتريخلا دنع ةلاهجلاب فلست ةداه“لا ثدحتو مدقتلاب

 ةعاطو كقامسإ تدواع مث ىلوالا ةلوملاك ًةلوج اذه نع

 نود ّنظلا لعج نم ؛لاحام تلق مث ريختلا ةيصعمو قرشتلا

 ًامصخ ىل ىأرلا ناك اًملف ةّتيئولا لبق َمادقلاو نيقبلا

 بغ(؟) قترواس 0 هتيلظ ىاةجاحواجاجح هتججاح لاقيةبلغلا ١ ١(

 5 ىلا موقلا محب حابسّصلاّبغ « لاقدرخآو هبتبقاع هستبغمو رمالا
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 هاا
 كلابق إ نع ركبذإلا لا ا هفالخ ىف عوقولا ' تّبكتت

 ةليبسلا 'تديقتف ةجح قوششلا ةعاط ىف كلذ 008 ب

 نم جورُخلا ريغ يف هاخاالا لبح فرط كئاطما ىلا كلذ نيب

 را ناب هيرست عر كرس
 كقرعأ ْنأ لبق ءادعألا لع ورطتت ْنأو ةكلملا نسمح

 دب كفرطأْنأ لبق لمجلا مغ يف ىب ئفتسن نأو ةدّسلا لدم
 ةمبلا دصقب َكقرعأ نأ لبق بلاطملا يف ب َنكمتسنْنأو بألا

 ةّسوافلا كنع تْدحأو " ةّدملاو بيحرتلا كابلا تمّدقف

 ةقاذلاب كقرعأف كانج :قوذأف ىل 20 نأ ' ترظنتو ةقثلاو

 7 نأكل ظفلا اك نا *اقلبقسم امإو اًظفآل ام ملطلا ىف

 امم هيلا تقكوشتام كلتّوذ غالبتسالا ناك ناو هبلق يف ىأرلا

 6 ىسرافلالةتلدع ()
 ويكشف مدشامايأ نم َض متملعامامهف ن نالباامه

 ةياغدل تلعجى ا () ةدئازامو اودعابتوا اولدعا ىنعمهيف هنال نعب هاددع
 رمال د عاامةّدعلا. (م) ادودحمادحةدوملل لعجهناىاقي رطلا ليبسلاو :
 مفلانمئثلا حرط ,ظفللا اظفال هلوق )6 ترظن )0 ةبهالا لثم ثدح

 ١ اهلوبقاغلبتسمو : هتدوملوبق مدع نعةبانكك لذو
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 دش اا ددوتلا ف

 ىلع ةبظاوملا كنم هب ثربتعم [أم لّوأو يخل هب ىنم ”تيعدا
 دحأف ةبظاوملا تناك ناف هل ةمااسلا وأ ”تلأسام حااجنتسا
 ىطمشام لمح نع تنأف ةمااسلا تناكن او نيادملا دوبشلا

 تنكح دن كاف كبتكي ىنعلاط بلطنام ليمج نع كنم تفس

 السوي نم دنع تنيطعو لطامتلا نب نن
 «(عيدبلا بتكوز#

 رادصلا نم ناكم ىف ةنآوهو ”عبشلا هللا دبأ ةدوملا

 روظنذاو ةرورض ف رم اهنكساو كفنهكرديالو ”رصنوةقنيال

 'اهتنيح هرملايلمتسيو ناوملااهكردتل إو سانلاابكر ديو ةروص

 ةارو يح ابنأ لو هسفن نم هريغ لاح فرعيو هرّدص نم

 ءارو معو ا ءارو ٌبْلْخو ' للا هادو ُبلقو باقل

 دعبلا دارو درو ” هزربلا ءارو ةللجو ٍدلجلا ءارو مملو محللا

 كادت ريملا ران م م * ربراوق حلا هذه تناك ولو

 احلا تيسأ أ لع بعل * ”شيشلاو ةساحلا هذه ريثل اهلع

 بلحلا (0) ساوحلاب كر دنال ىهوةدوملاةفيحص هنالباقلااهيداري 4)]

 د ,وثلا قلطمدب داري (©) ديكلاوا عالضالا نيب لصت ةميملءاحلارسكب
 اهظلوا اهنفجوأ نيعلا قاموه )0( وحر بارشلا هييفرقاموهو ةروراق
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 ةدوتلا ف تال
 بح هتصقتام ' اسابتلا هب “تست ول هللاوو هدفت الذأ ليلدب
 هدياكي ةاضقلا تننظ ىّتح ةعضاوم لع 'تّقلتخا هللاو دقو
 ةمزَعلا ىتئام باَرطضالا نم عقو مث سمالاب هترايز تدْرأو

 هللا ةاش نا هّرضحأل ' هرم ينفع ةليللا هذه ىف طش ْنإف

 «ىرعملا بتكو»

 ”ةفاولاق ' ةيفاع ةّدومو ةيفاو ةدوم ناتدوم ةّدوما
 ماع ٍِط 'دقو هللا هنمل نآطيشلا نم 'ةيفاملاو هناحبس هللا نم

 هَتجَرَد ريخلا يف َمََرَو ككرع هللا ٌماَدَأ 7 يندم نا ٍتايفخلا

 هيلع ْتَداَز اهرْيب ْتنِرُق اذاو تفك" انتي تقرا اذا
 حرفا َنملوألا بزرشلا ل هادو ىوطَأ سلو ' تو
 دتولا مق ملطف الو ليوطلا ضوارع َضِبق هنن لو

 هزل ةلملاو فكرا ب دي برطملا بسلك جلو
 افك وا ءاوفإ نع وَلا نيص (كريفَتلاَ م هثوصأ ىنكلو
 هرتتفيل نيو نبي يذلاو ءانصلاو صالخالا ىلع مود

 تعسناوتلاط (؛) ةدساف () هرارقناكم (؟) اطالتخا )١(
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 تلاد ددوتلاف
 نم طم ذه / يوارع عضم يف نك ذإ يدب د ل

 ريغ اهف ةماقم َنأكو رس رص ىلإ راس هنأ تفرع "سووا

 حم دامشلا نم ًاعرح رئاطلا وَسَق "دكت دأبت
008 

 رجلا يف ربع يد مال ةصخاأ و قاّرعلا

 يكسو
 9 ىمزراوملا بتكوه

 .٠ ايزا 0 00 . 5

 هكسمو ءايح ةلقو هعدو بدا ةوس ريمالل ىلثم ةبناكم
 8 32 ل هسصع 5 5
 عييضت ىنم اهلوانت باتو ندا دع ا 0ك

 راتخم لقاملاو زونلا ب ن“ "ةربلو يملا صرف نم ةصرفل

 َريمالا ُهّللا اذ نيئشلا لد عم ؛ ليعو نيرشلا ريخ

 ىنفمسيي نأ ىر ىلعو يندم نأ ىرهد ىلع حرف

 لواتوسملا () ليوطريغ ىأ (م) ءاحمالا () ظوفحم )١(
 ةدملارصقىفةفلابمرئاطلاوسحةدك اهنف هتماقأة دم نا ىاهراقنعء الارث ءاطلا

 نيدمتوه (0) ليلقلاءالادامثلاوءالا نمةوسحلا ىهوةع .رجعمج ع رجلاو
 باحصأو نيديجاءارعشلاو باتكلادحأىز راوهاركب ىناب روهشملا شابعلا

 لاقي رفاولا لقعلاةفرغنازوةكسملا 3 ] 50 ةنسيوتباسنالاب ةباردلا

 لصأ ىاةكحسمئرمال سب لاقي لصالا ىلعاضياقلطي و لقعىأ ةكسمدل

 ًاهمنتغااهزهتتاوةصرفلاةزهنلا 0 هيلع لوخيب
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 ددوتلا ف ب الفؤاد
 ةرضحلا كان ىلا الصواو فّرطل مدخلا كلت ن زم قلمتاف

 ينابَ هلع 'موحأ زو نع ءىتيليْنأ الا ' ةعدلا قبو تملا

 يدارم ىلع ثرهدلا ىتبلغ الف يناعذب هحتفتسأ 5 لع .قلغيو

 ةدئاملا نم تيضر - ىداريإو ىرادصإ قيرط نيب ,فلاخو

 قيرط ىتخ عم ةكلسو ' ةتلبلاب لضفلا نمو ةْشللب

 لقال تاقو. ةّرداصملا قيرط لع. دس دق ناك ذا ' ةمئاصملا

 برتأو .ةليلجلا ةرضملا كلتمَدَخ ءامن أ يف ىمسا َّسْدأ 50

 3 ًالوت َديسلا كلذ مدخأو لب جلا عئنصلا كلت رابشب ىدب
 'تنك ذإ ًاياف ةيتاكأو الف هتمدخ قرر 0 ١

 هلبحب ىلبح ليم فارحالا هذع د تتكشف ارض هيل سأل

 .ةّدبع نم ريمالا ىلا م يرخأ انأو .هلضفل ىلت ا ضرع

 ةيملا ناف ةعئصلا هذه يف 55 9 د 8 للا هذه

 عم اهلاح فيكن بالا نأسل لممتو بناكلا نانب رمح

 7-0 ئثلاةيقب ةلضفلاو لضفلا ( 0) ١(

 نا اع عنصلا نم ةلعافمةعانسصملا 09]
 3 .  ييظاذا ديم + نم ض رعب ملا ضزعا لاقي 2
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 0 ددوتلا ف

 مو هرحيذرأ ل تنك إو ريمالل دك اشانأو باكشلا

 و898
 هل ىركسش لبال هلمفو هلؤق نساحم رك ذ ىلع عيملا قابلا

 ىبفن نع هناركش ول ىنأل مرا هيف ىل ةزحلاو مظعأ ىريغ نع

 هتركش اذاو ناسل ىلا كلذ يف تجتحاو ناسنا نع هلركَم

 جدلا ل ينمو اهلا نع كراش ناك
 هلماحو ريغ عورلامويذاكذإو  ىضماذا احلا ى رطل أىلع

 «ىلاكيملا لضفلا وبا ريمالا بتكوه

 "جالا ٌةداعو ةبتاكملا هنيو ىنيي 'ذقتت ل نو 3

 ضارتعاو ابيطاتتو اهحاتتفا ىلع بع رح طق نم ةضواقلاو

 ىريمضو رومغمم3وب ىلقذاف اهفضرئلاوداَرلا نود قئاوملا

 ىدحؤأ اهف حصا ىتلا هئاضنت هُداَدنْماف ٌروص هنافاصم ىلع

 )١( رخال (م) تجاهرانلا تدقوتلاقي (0) سائلانمنرقلاةمالا .

 ا م تح
 برك دقَع ىلاوثدلا الع ادجام لجاسي ىناجاسينم
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 ددوتلا ف 2 لال # 00

 خاتم الاو رتب اهفزأتساو: "ناتنلا بكتم اف ةيحازو 'ناننلا
 بواقلا ئئامض اه تدهاشت ىت 000 ةرغ ىلع اهب قوام

 م نس ُداَدتعا برقلاو ديمبلا ةنملأ اهؤابن ا تداجتو

 لالجا يف ظن نمو هنالو هبلق ةدابش نيب (4 دادتعالاب

 نم تبه اذا مصرلا مدني وم هتالعإبو هرارسإ ةعفص اهردق
 هتمالس ربخ رداصلاو ةراولا ىلمّتسيو اءازنو اقوش هتيحان

 ًعامتناو هيلا دولاب " اعامنإ

 م: ' طاوطولا بتكو اه
 ”عراشلا ة ةيناص ركود ىف ههاقب هللا ةلاطأ انديس بائج

 لئاضفلا ' عيتسو لضانألا مَ ملص عواقلا .ةيفاض ممم

 نانعلا (م) نانعلا ليوطا هناددوسلا مظعلا فيرشلا لجرلل لاقي 0(
 باعث لاق ةضراعملا

 ُبورعنانعلا هر َودوسلا نم 3 ُمتَلَس نامثع أ م لدب امو

 عصن لاقي 6 ضرتعت ىا مالك لك ىفنتعئاهنانانعلاءاهرو هلوق ىنعُف

 طاوطولا نيدلا ديشرب فو رعملا ليلجلا دبع نب دمت نب دمحوه ١) هبرقأ قفل

 353 ةئس ىفوت هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع ى ا هبسن ىهنني روهشملارعاشلا

 ءاقستسالل سانلادر وم ىهو ةعرشم عمجع_راشملا )0(

25) 
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 تاك ددوتلا ف
 ًطعو نييغارلا لامآ اليلقو دانك " لتسو» ةاغملا ومو

 هتمِياشمو هت انام م لبح دجامالا كنسي اذبلو نيبلاطلا 185

 رام ن 35 نوفرتنإ هتساتمو رمتالاوم ليدذب رباك الا ثبششو

 دآم هماعلإو هلاضفا ةّرذ نوعضتريو هماركإ و هناسحإ

 وهوألا ايب سأل هيدايأ ركشب ”لودشم وهو آلا 17

 ذابخألاو ةّروبشملا ران الا هذيف هيااعم رش ىلع ٌروصقم

 كلس يف اط رم ةندخ دمع ىف نوكأ نأ ىتتعد ةّروك ذملا

 د 7 رملا هيانجو ميفرلا هاب تسد هشن ء(ذغأ

 ”داضتعاو ةمّركأ ىلع ادامعا لا تايالاو ةانلا تايلكلا

 ىوطخو ىبلف ناكم ىف نكي نأ تذدوو هميش فئاطاب

 ليقتت نم هللا اة دج كيرالا هيل تنص :كلو ىلمَخ ماقم

 هيأرو , ىروثتمو ع وظنم ' عيدصل ىلع ؛ترصتقاو ىروض>

 2 عا ”تامثلا هذه لوُبق يلع لابقرالا يف ىماسلا

 ”عيمسلا للا ءاش ْنِإ

 ٍبيؤذوبأ لاق عضومأ 60( اجلم ()

 اوحارو أرجلااولاق مغاَنْطَب « اوهلبد قو ممَعى رص ى همنا
 ليطإب الا )0 اراهجقحلاب مكمتلا عيدضتلا () اكسم 6)
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 باتعلا ف - م8

 4# باتملاو ةمالملا قش

 ه(دومسم نب سيق مول, ' ربك الا ىشعالا لق)#
 0 هول“ ع 8 2 0

 لئاوك.ابشوجرت و ساتنأو دلاخ ننسيق نبدوعسم نسقا

 ”لباوقلا نقر اسيق َتْبلآلا  ًةلحرو اع ماعىف نيرا

 نئابقو ةلحر مهفو بابق  ًانلاعتنكول َنابيشف نكد
 0 00 : ع 00-5 5 اسال يي

 لحاورلاَنرفاتك اىلع روك ةمخف ٌرظاونلا ىشنل ةجارجرو

 ”لحآسمل عرف أىكاَذلادوادص بما ميرءادعألا نعت دَدص

 نيمدقتملاةيلهاجلاءارعش لوف نم لد_:جنب سبق ىنب ىثعأوه )١(
 هتديصقب هحدمدقو مالساللابلاط مسيو هيلع هللا لمص ىنلا ىلا هرمعرخآ لحر و

 مف لوقي ةيتالا
 ادحاودالبلاف ىرمعلراغأ « هلوقو ىرتالامىريأيبن

 اعابتاحتبنلا ىلعوا مضلا ىلع ىنبم ىدانم سنقو ءادنللةرمهلا سدقأهلوق (؟)
 ءامسارعاشلادرطي ناوهودارطالاهللاقيع ون تببلا فو معل فاضملا نب اةحتفلل

 نمةعطقتمريغةقوسنم ىنتهئابآءامساالا نوكتالافي رعتاببحودمملادي زي ةيلاتتم
 لباوقلا هتقرغهلوق()هماجسناو هتلوهسلءاملادارطاك مفنلا ىلعةفلكر وهظريغ

 الو اهريسىف ضخمةجارجرةبيتكل اقي (4) هتلتق ىصلاةلب الا تقرغلاقي
 : عضوم مسا بعابعهلوق (ه) لبالا نمةعطقلا موكلاو : اهترثكل ريست داك

 فلخما لثم كا ذمدحاولا نيتنسوأ ةنساه>ورقدعب ملعىتا ىلا ليلا ى اذملاو
 عرفالاقي اهتمدااهتعرفأهلوقو لح_سماهدسحاو مجللا لحاسملاو : لبالا نم
 هامداس رفلا ماجللا
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 ه1 باتعلاف

 لما تام كلم يتلو الف مهاديمم تنأو ظنت مو تلحَر

 وانما 3 تبرع م هتمج لامو لها نم َتيرمف

 'لمانالاايلع ضض م واداسو اهل وددت وتل قتق قتلا

 "لذا وملاكلفعل لتزمابئاتك 'يتحبص ذأ ون ذا ونملا موب كلما

 هسيحهموق ىلا لقثذا دوعسم نب سبق ربخ 5 غلب(الو)
 هسح ىف تام ىت

 م (نينيملا اذ بتاعي هللادبع لاقو)#

 داشنإلا نع ىدنع ةروصع ًةللاسر ريمألا ىف * علم نس

 داسحلا هنا ريغ نوبتق ىلا لع نع دق بئاصّلا ل

 ِداَز ته هازلا دنع نوكتس  ًةقيبَخ كيد اهنم ىل هرظأو

 داوطأألا نم داوط هلقث نم. ناك كيَدل ىرمُأ ىَرأ ىلام
 ” داربالاو رادصإلا اسف ل تو هيجل كلارأو

 "بي قذوبألاقدسأر تح |عجاذادسوتفءايا هدسو ودسوت لاقي (1)
 ىدعاست ذسووىنافك أتلب سو « تلّشوت ادلؤنبلا ٌبوُنَذ تنكف

 ونحلاءلوق(«) كلذ ىلع مدنتلو مهعجاضم ف عجطضت ل لبق كغ ىفشلوقي هناك
 هترخأاذاهتيجر ا ورمالا تأجرأ لاقي هرخؤت ىا هيجرت كارأوهلوق (") عضوم
 (ءاشت نمكيلا ىوؤتو نونمءاشت نم ئجرت) هيين ابطاخىلاهت اة :زمهلا كرتو
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 باتعلا ف - مو

 دالب قيضورتب تاذ نيضنم كرز كتنأم ةلمي هل
 داتنبالاو دابا 3 كب ايجار كال ارئاز كنبأ نكل

 ٍدآسف لكل هيف هيف حلم كل ماج موي رضلاب ىل ناك دق
 داتجألاو ٍرصملا لهأ جاف سب نلعأف اروصنم تاوعدو

 ' داسكب تنذاو راّوبلا لك ىتعاطب كيلا ىتعَراسم ترا

 ىِداغأ ينو يرْوغيف كنعىل دعساوقزرو حسم ضْألا ف

 ه(عيدبلا بتكوز»

 تفرع ولو هتيدوبمب يماسلا ليلا ؛عيشلا فرع دق
 ةبحص تَمدق اك ىناّرأو همم هنأل انكم ةيدوبملا ءارو

 هتسللو ةملشح تصف ةمذخ اتلاط اكو بو تتح

 ّمضِلو ايشبح اديع مفدي نأ ناطاسال نأ هيلع بهذي نع

 ير يلع ىناكم نم تفقأ نأ بحأ ىنكلو ايش

 ' ةطخو ىناكم ”تفرع اذاف "ودبل ابيلول رةلزنمو رشا

 ىّتمَدق نإ م هدمت مل هدحو ىلع تير انإ مث هّطخنأ

 تدلع اهنع ينترخأ نإو ىّمَدق َةياعْنَأ 'تملع اهلطأموب

 ريسبال (0) تدمكىاترابهلوق )١(
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 ل خلك بالا

 هس ركشأ "تن لو الف مويلا لع "مفر يتثرخأ ةياتج نا
 هشقَتب . ةداملا رمت ل نكلاو كمارو هني دج الو ةلضفو
 لع ةينعوا ةيلاعلا مايألا هذه يفالو ةيلاملا مالا ينال

 (مادق "شاك وا نمد د ذك رم مام ,انإلا
3 

 نم ىلوأ للملا خبش ثااف مو عقو دف رم وا 0

 م ىعائاعصا و ىذلا قارااف الإ هيف ريو هفرعإ

 * ىعايقبا دعل ىميب ىضتقا ىذلا ببلاو ىمايط
 م( ريثالا خيشلا ىلا ىنكصملا بتكو)#

 ”ريثكلا هأنتلا مط يذميو  ريثولا دأبلا بانتجا بيطب
 رينا 00 وؤذلا قم ثلا ثرفتفتو

 نع ىقتساام هتردق مايا دمو ةهترضح ءاَقب هللا لاطأ

 ميركب هابالا تلاوت الو مجم ُضردلا ّماقو مد د اب فلأ
 مم ىكاملا مقاو هلامج ٍروفو نع ترعأو هلالخ

 ىذاختا (م) ضيفبلاوه حشاكلا () 9 رشوأدسحلاب مها )١(
 قوءىطولاش .ارفلا ىأريولاهلوق (ه) ارش (4) ليمج و قورعمةعينص
 نيلأوأطوأ ىأ (هنمرثوأ اثار 00 رمعل لاق سابع نبا ثيدح
 بعتلاودجلابوؤدلا ()
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 بالا ا مل

 بال بألا لع كحو ' بابتاب عيسلا ىلع مكسحن باسر
 ودملا سفتلل سوسو ىّتح عامتجالا لبق عاملا ىلع ًالبومت
 كلجعأام ميلا نيعاي تلتف 'جلاختلا كلشلا اهصرتعاو جلاولا

 ق اند مل و رابحألا ميسقت "تفرع مو ميلسلا ىلا

 ىذ ةصق تمرس دقو نيدضلا لمن انأو رابخألا

 ْ 0 نع ندي
 يب ةاوّرلا ثيداحاب ينك" بح كمحو ؛عاجالا اهل تلتف

 يع هات نأ آلا ضر مو تطرأ حاحتصلا ديناسألاب يأ

 تاهه نّظولاو لهآلا ٍةفلاو نآمملا_موزأ عم كحيو

 ةلصاومو ىَّرَكلا ةفلاتم لب تلاق تاهّرثلانماذه تاهيه

 ليلاو سيلا ءاضناو لالا داب عارذاو ىرلاو روسلا

 تحجبأل " ضارإلاب ريفلا نم ضاينمالاو ضزالا يفيق بجو
 ىلع ىِرْمُأ نم نوك أو لويعألاو عورقلا نع لوصول دْنَ

 نآي+أ قدما رطلأو هيفا ثلا داقسا نه: .ةي
 ريغلا (م) تككشاذائثى ردص,ف لاحت لاقي () ذخالا 0)

 ليلقلا ضربلاوءاملانمىك ازلا
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 - مم باتعلا ف

 ءاجّتلاب يجحأ ىهو ' ءاجّرلا ةلْسب تام اهدنمف ناواس دهده
 يّتح "روكا تسل اهودح 'ر وكلا 7-0 نم ةئمآ 2 0 5 000 1007
 اولا تحاف ارك دماحلا امالعا تلمج دقو دما تتااذآ
 لئاق ثحمتت ىتح تجرعو اهوحن تجاع تجرأ ةيكسلا

 يروامت و ىقع هاي نوكي آلا لوقو ىرتفا دقل لوألا هنا
 لوي ثيح ىنكو

 بك للاك ب لدم ىفح كمين مهداقل ك ومع ابكر نأولو د را دارس حاط وع
 رعش بسرملا كشلا ةءلظ نم تجرخ ببرعتلاب 'نذالا 5 ف و1 كل م دروو رادجلا مالتساب تئييتو رادلا دصقب تفشل و

 حجسلا (؟) ريسلا لعاوتثحوارتقساهتلمعاوةييجلا قانا ةلمعبلا )١(
 ًرقوماياهيطعي نا هريغ نكحم الام دبل اهللاهاطعا ام ىهو ةمعن عمج تامعنو : اهرجزو اهقوس اهودح (م) هتادابوأ ادرفنم لحرلاروكلاو : لهسلا يللا
 زوحم و لاقاهرسكو نيسعلا حتفب هللا تامعنب رحبلا ف ىرحت كافلانا مهضعب
 هئامروهظهركشو اليلق ناسحالا كلذ ناك ناو ركشيهناكفلعلا ةل-قىلع نمسي ىذلا لبقو ل ِلقلا فلعل هيفكيلم باودلا نمروكشلاو : اهئاكسا
 ىهثعالا لاق هيف فاعلاروهظو

 رنه ع ع هنو م 9 0
 اروُكّشلاحاقولا لك نوجح « عيب رلا ىف ةوزغنم دبالو
 رشوأريخ نمءولمملادم الا (6)
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 باتعلاف 50000

 دمسلا كلذ ىف ل ضنا دبّق رشاوهىدبا حض حلاو تلا تامستحالو

 ىدعلالو لي هانيع رظن يذل « ىرتالو هترصتإأ الام 'ترصأو

 ديلا يف ىاثلا 0 ىسيع نأ م ه مضامدبلايف وهو اهاَوح كالخ

 ناب عدم ناب ' ملآتم لقتساف ًالعو ل لفأف ادب

 ” نقولا ٌُدِصَأ تنظف نابحس نايبلا بلسف ' نآأو ةنابأ رتصو

 ترص يح هتف. هاغتباب ' فلا دسأو « هرَرُذ ىلا ءافصالاب
 تفطع م ”تيشام رهاوجلا نم ةتطقتلاو . ةتيشعام دع

 كلام ؛تاقف ' ج وجحملا لجخ لجَخ دقو جب وجالا بلقلا ىلع

 باتو ىوعرا اهدنمف تيَرام ريثالا ىف امذقو تيرراوت دق

 تاببالاهذه مظف هترايزروك ذاب غأ م 9 باتراال هلأ منفأو

 هئلبو ا موملس اس ءاقدصالا ضعل كلذ ن هم ةملق هيلا اهّردْصإل

 هقئخت نم كرذتعم هّرازف كلذ

 ىقرش ل بج لوالانابأ 00( علاتم نيعهللاقي ءام هحفسىف لبج 0)

 نذالاىفلمثرقولاو : دسأ دصأ 2 حصفأناباو : ءامو لخت هيفرجاحلا
 رعاشلالاقءرقق هوجو دسو هرقافممهّنلا دس لاقي ىنعتسا ىأرقفلادسا ١)

 عقلا نم ٌنعأهرافم 5 ىننيفدحلصيءرما لاَد

 2  ةجلا,بولغلاجوجحلا (0)
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 باتعلاف

 اما ماو 2 15 0 ترز

 خراب أب ةرعشأ تبتكو
 ًالصاو 2 نوكيل هتلصاو

 اهم نا قالا نيل
 هّلِإ ين هلق َرينآلا آلا
 هلاذقق وفي يهسش نم ناك 1

 ًاعزاج ُهرْزأ 1 دبش هاو

 اقروا مح

 ًامفان ًدادو هتروزب ىغلأ

 عرابلا مامالا ؛ مد 8

 ًامطاق حب 8 ممأف ىو انتم

 امب6 وأ اداب اناف يح

 امئاض َىلثم ودق هيدل ىحنطأ

 'انساش ىنع نوكي م هيدي

 انماط ايش وأ ثداح نع

 ًامفاش ثعل موال اخأ ايُدلا هذه 5 ةتارلا قنكلا

 هع
 ةنسىراقتحاو ىت حار طا ىأرف

 ٌمجوُم كاب مالوأ ا يلق

 اعرتم ُلاَزأآل ىل ةلج كا
 ايشام ىنمطت :] ىَلحَر ت

 "ذل املا ذآ "فثيارو

 ما كلذل ينتج نكي مذ
 ٠ 1 راق نسل ىسنفت اهلجأ نم

 0 ماضل ل ىفك تيل 3

 هرثك أىأ هلامعسش ب هذلاقي  لجرلا لام لج'عسشلا ىدسشهلوق 0(
 رارملادشنأو

 ليَ مدو ىف ظافح *# ىلامعمسشو ىب نعىنادع

 افنعمو اذ وم ىااعرقمهلوق 06 صراقلاعذاللا 2(
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 ,باحلاف تاةأاع

 م ' ديمملا نبا بتكو اج

 00 اوؤخ رهد كءادف هللا ىنامج كيلا وكشأ نأ

 ىقبب الو عزتي امثيرالا حينمام تال روثرغ ًاعوذخ انامزو َ 8 5 م و

 واحو مطل “2 انس ةاريخ وذي متر اةندآلا بيب اهف

 ةقورعم ةيجسو ”ةفولأم د ةميش هئم تناكو 3 م 57

 كلشو طي امل ىدبيو ضاقتنا برقي ' همريام م فشل نأ
 * طسقو هنم فاخ إو طرشام ىلع ؟هسيلن اًدكو " ضابقنا
 نم دتمأو هملظو هدصقب , متسنو هيك ملا لع ىطرنو

 ىأبالو جايا لب ايدصم هروذ د ىجال 8 ةّرسملا بابسأ

 هتالقف م ند هسلتخم امب لاعتنو جار الب نار رك

 ةمدتم اس هافرعام < ريغ ثدحتسا دقو هناعاس و هقرتسأو

 نرقو الا داسفلا نم ةملاص لكل ًدعأو ع شو

 كلءادف ُهْقا لمَ كلذ ”نايبو * آلالخإ هوركملا نم لَ لك

 مسح. . ةنسىفوتاهتغالب وةباعكلا ىف لثما هب برضي نيسح ا نيدموه 00
 طسبب ىلاهتهللاوه طسابلاو عسوي ىأط سي هلوق(ن)ءرجضيو هلءام(؟)

 لدع (ه) هطلا# (4) طسبلادبض كاسمالا ضابقنالاو : ءاشي نأ قزرلا

 ةلصحلا ىهو ةلخ عمج لالخلا(م) هبج زعامئشلاجازه (7) رجضتنو لك (0)
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 تدهآاال باتعلأ ىف
 2 ءاىكلاا 0
 5 نييبلا ٍتاذ ٍقيرفتب نيفلالا هتضراعم نم معني ناك هنأ
 كنم ىوأبلا نم هيوطأ امو هثرغوأ(م عيدجي كيف ' اًثمم ىلا 0. 2 5 97 0

 هيلع ءانثلا ءوسب َرهدلا تملظ دق ىتبسحاو ٌهرشْنَأ ام ”رثكا
 2 عاو 7 ناش )0

 ولو هيلا ىقترت هترذقو هب طيحي امم هردق نكي مل امزج هتمّزلأو

 2 ىتتعبو هترّزاو هفرص تدصقو ةتاهاظو ةتنعأ كنأ
 00000 اك فعال ا 2 ها 51

 ينع تضّرعأ مث ”"صقن نميف نكلو داز نميف سلو "قلما
 .٠  5ما ع 3 0

 الهف لما ريغ حاّرطا ينتحرطاو عمجارم ريغ ضارعإ
 تانقثاو كانه ىنذجت مل نيح ليمجلل ًالمَأ كسفن تدجو

 َكسفنب ىلاثثلا اذهام امهنم ةّدحاو نع ىنبِجأف ةربرج

 ىتحَرطو ةاّونلا دن ىتتاذبن لو كقيدص ىلع للاتتلاو
 قط هولا معلا 3 0

 اناو كقلح نم ىنجمتو كيف نم ىنظفلت لو ةادقلا حّرط
 فءااعاو ب يب د. ىلع رع 2

 ةرطخ كل ابب ىن وطال فيكو بذملا درابلاو وللا لالحلا
 ن ع

 ةبناكم 'مجتت لن امالس لس هرم كل انشأ نم ىقريصتو

 ىباتك ابسحأو .ةبطانع نكت مل نإ ركاذن نميف ىناركذنو
 - مضلا,نافاخ عجلاوثنؤلاورك ذملل ابا قلغلا )٠( ايم )١(
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 ... بالا - شل
 هبناك مسا ني ممجمالو تت ىتح هركشف كيلع دريس

 امم نم كدنع ترم دقن ركاذتت ىتح هصخش روصو

 كظنح ةقيحص نم هنساو كردص 9 هتروص نايسنلا

 ىتلامتساو 0تيلوت انقو كيف ىمط نم بجعتت اضيأ َكّلملو

 لالثزلا ءاملاب رتخصلا رجفتي دف بجع الو َتنْيَأ دقو كل

 نإ لوقألم رخآو لآصولا ىلا دوعيف ابق ىسفأ وه نم نيلبو
 هتدجو تدع ىتمو كليبس يف سحو كيلع ُفَقو ىَدو

 دمأ دما ىف إف دوما ىف هب رخ ايرط اضغ

 ةفيلخلا ماشه ىلا كلما دبع نب ديزي بتكو »

 ههتوم ىنعب هنا هغلب دقو هدعل

 دحؤأباهف تسل ليبس كلت 2 تمأنإو توسان لاجر ىنع

 'رلخع ىادر وجرب نم شيعامو ىرئاضلى اَدَر وج'ر نمش يعاف
 ان ن6 2 32 2 8 50-0 0 0

 دقز اكفابلثم ىرخالز يم - ىضمىذلافالخ .ىنب يذلل لف

 ب + قذوبألاقءرضاريضءراضلاقي .ىرضب ىأ ىرئاضب هلوق 0(

 اهريضيالابنأي نم ةحبطم » اهنا كقوطق وف لمحتل يفق

 تعقوو تالصح ن'اكف ىا () اهفامةرثكحلاهلهأ ريضبال ىأ
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 -ةث4 باتعلاف

 ماشه هي هيلا بتكف

 فاعوهو تي هيفام ضعل نعو هقدص ع هتيم ملال نمو

 أع" ل رك دماج ا نمو

 ديزي هيلا بتكف
 لجوال ىناو ىرذأام كارعل

 سيرت كْنم ءايغأ ىلع ىناو

 دغ ىلإ تم انو قاس اذا
 لح لدم مادلاءلوخأ ىفإإو
 ةوادع ىذنمت راح مابه رأحأ
 ىَتسمطتام اذا اينّدلا ىف هب
 ينتظم ار بح اصاماذا تنكو

 مث لو نجلا نظل تبل

 بحاصر دلال الودي

 لّوأ ةّينْلا ودمت انبا ىلع

 لٌعكذ ىلع 55 اىدق

 ليقم ُرخآ كنم اموي َبْمي

 'لزن كابو أ مخ كاز ءاذإ

 لتعأفتم رق نا | لامسبحأو

 لدم مك ىا زنا كأي

 لمفأ ”تنكىذلاب أ او لدبو

 'لّيغأام َْيَرالا كاذ ىلع
 رمأ اشي رقبتاعيبلاطىنألوقدنمو كرهقو كبلغىأ كازبأهلوق ()

 هح دعو مسو هيلع يمهل لوصران ديس

 لضاتنو نود نعاطنالو 5 دمع ى بيلا قحو مبذك

 قعدبحاصل ناك برضي (نيمارهظابلق) روهشل لئلا اريشي.: (:)
 دهعلا نعلاح مث ةياعر وةدوم
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 باتلاف 5006

 'لّوحتملقلاراد نع ضزالا يفو ” لصاوكلابحت ثرذاس اتلاف

 لمعي ناك ناناّرجرلا فرط ىلع هتْدَجَو كاَخأ فص تن اذا

 ' لحّرمفيسلا ةَرفش نع نكي ملاذا هميضتن أن م فيسلاد حبك 5

 ضعل ناسا ىلع ةينيس ' ىريرملا بتكو ايم
 مة( هئاقدصا ضعليىلا عا سسمالا

 -( : رلا نمحرلا هللا ا(

 هريس 1 0 ع اسودملا يملا ماب

 ٍنيطاللا فيس ءاسٌوُرلا ديس سيفثلا ديسلا ' رالسرفسو مالا انديس
 م2 8-2 دس دع

 ىقىسو ةسلا * ناو 2 :ترانتناو هسفن تسرح

 - ير لا

 ٍريسكلا ةدعاسمو سيئألا ةمهاسمو سيلجلا ةلاّسا سار

 نعلجرلا لحز لاقي ىحتنملحزمهلوق (؟) هركلاو ضغبلا ىلقلا )١(
 ىدرح ا نامثع بدم نبى عنب مساقلا دجتوب أوه 0 ىحتتاذاالوحز هناكم

 دلواتشنماب وابي دأ ظنلاو رثنلا فادي رف هرصع لهأ لضافأ نم ناك ىرصبلا

 ةئامس#خو ةرشع تسوا سم ليقورشعةنسةرصبلاب هنافو تناكو ه 44+ ةنس

 لع قلطت ةيكرت ةماك (ه) دوصقملاب رفظلا دصقأ هاياوىا حجنتسأ»اوق (؛)
 هلءاعدلاانه دارملاو عفترا نصغلا قسب لاقي 0 مظتنا (0) شويجلا دئاق

 هتبرذوهئابال لجالا وطب
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 20 باتعلا

 ىذتسا ةدايسلاو "بيقلا و قيحسلا ةاسا ومو ' بيلسلاو

 سمألاب تعمسو ملا مس يلا ةسا رخو لا ةمادتسا

 تساعو دساؤك لانس و : ِهسرَدْنَخ + ةقالسودألاد َسراَدَب

 رانا ةنلاستسلل) هتف كس نانسإ# 12 نع
 م . : : ب
 ةئاومو 0 ءاستح الاب ىسفت تفاوسو ءاعذتسوالا ةتيسوو

 لسنا عطا و ليسا ىرقتسا تساجو دال 5 ء اعلا اش هءاه و ه2 5
26 

 " يمر ةلاحتسال َسوأستولا دواسأ او ىمس ١ ىسانت دعبتساو

 (رمش)
 5 5 047 هدأت 0 3 .

 سوكلا وسحو عامسلا سنأ: را ادسم ٍنيطالسلا فيسو

 * ىبقتلا تسوس سامي وسلا بلا سيلو ىالس

 سيلجلا ىسيانت اياجسسلا اوسأو هسالج ويا رو

 ريقفلا نعةبانك انهوهو هناصغأو هقرو بلس ىذلا ارجشلاهلصأ ب يلسلا(١)
 باتكلا سرادتلاقي () ةقيرطلا ةكرح ننسلا(م) بي رقلا بيسنلا(؟)

 ريمضلاواهمعطةفالسلاو راسي ردنحلاو نسلالاةك الاانه دارملاو هسرد
 نسسلالا سمالاب عمس ىري حا نا نملاو مدقتملا ديسلا ىلعدوعي سير دسنحلا ىف
 ىأءارسلا تفلستسا هلوق )2( ةبذعةرمخ نوب رشي مهن "كف هلئامشةريس ىكحمن

 ناىراىا (؛) ةلههىلعبرشلاءاستحالا (<) ةرسملا نم ايشبلطأ تمدقت
 مهسفن أب صتخم ىأر أتسملوق )0 وعدي نأدبالف ديعب يمسال مهنايسن
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 باتعلاف ح7:
 سوفنلا سك وسلا سمطو موسرلا مطل ىدوسحرسو مل ا وصال خيول ُ 0 .٠

 'سوبو سول ىنمبسأو فالسلا سأكب ماسلا قاسو
 سرتنللا ةركس هْتَوْسَقل ضامتساو ةَرَح ىتركسأو
 "سايب لاس كاما كسماو ليش ةسزل ةوسكااس
 *سوسبلاك اهثريطاسأ يت ةَريس هتانيس ارطسا

2 

 « مالسإلا ل وستر ”مالسلا انيسحو )ف

 «(نمحرلا دبع همع نبا بتاعي نتثلا مكسلا نب ,ديزب لاقو)*

 ىوَدِلكرْدِصنَأ ىدت َكُنبَعَو 0 حس[ كن كاع ىئرشاكت)

 *(يوتلم كبح وطو سم دلرشو #٠ ع ”ةكغو يذم كنان

 ريمالا كاذىأ ماسحلاهلوق (؟) رايدلاراثآنم تيقبام موسرلا )١(
 هلوق (©) اميسب هتبتاعل ةلاسرلا هذه تأشنأو ةوعدلاب رالسهفسالاهصخ ىذلا
 تجاه ىلا ساسج ةلاخ سوسبلا (4) !باتعهتاهجديلع "دلمأس ىأ بتعتسمة سبأ
 لاقيمؤشلا ف لكىلاابب برض ىتح ةنسس نيعبرأ اهلا ةبوسنملا برح ا اههبسب
 أك اهريطاسأ ريت ةينيسلاهذسه رطسي هنا ىنملاو (سوسب نم ماشأنالف)

 معا رشاكتهلوق (ه) برعلا نيب برحر هش منال سوسبلاب ةرهشلا تراس
 هلىدبي نأوهوهحاصلامهنمدحاو لكرشك اذا لجرلا لجرلا رششاك لاقي
 لاما غضوم ىف عضو رد صماهحتفو فاكلا مضياهركو : مسبتلا دنع هنانسأ
 لسعلا ىذاملا خلا"ىذامكن ال هلوقو : 6 هردص ىود لاقي ىودلاو :

 2ع(
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 د هرؤ ب باتعلا ف

 هنود ل ىَوط ى وطا نم ض وافت)

 ىِوطنم َتْنأ هتيم نم نود نمو

 '(يِورْمم كيني ني فواح ارم« ةَواَدعاذ ىل تيقالنممف اصن

 يوضْم كرف دنع انيلا تلو « انترجهانعتيمتسا اذا كارأ)

 "(ىرسْم ىلامو يحنصُ ىلاَتْنسلو هامه الك ىلمو يم ىوعنا كيلا

 يولي ال نم ىو آو ه رع 0 وهأ ل اَذا كَ ُكاَرَأ

 ىوتم باو ىو كف كاذأ هيوتج أو قمري اح تجا كك أ)

 "(ىو وتماملاى وتزاام نع كر شو هلك كاريخ ناك َنَنَك تي

 نويعلا نع ب اغام كوه بيغلاو : ةفلابملل هيبشنلا ةادا فذحو ضيبالا
 خلا ىوطانم ضوافت هلوق )١( لصحيريغوا بولقلا ىف الصحم ناكءاوس
 ىوط نالف لاقي حشككلا ىوطو : رشنلادض ىطلاو هرمأهلرهظأ اذاهضواف

 هنعى دوب ضرعأن ب كرمأر هظت ىأىوطأ لوعفموهو هادوب ضرعادحشك
 ىناقدصأ نع ضبقنتو ىرومأ نم* ئثلعهرهظأ الو دعدنعمالكلا ىف طسنت ىأ

 لاخلا ىثلاها ىوزنم كينيع نيب غو هلوق: ىف ةياكن كرمأ نمائث ىلع مهرهظتالو
 هب قلعتم ىغوهربخ ىوزنمو فرظال مسا اهنالءادتب الاب ع وف رمنيب وداسفلاو

 هيلا مغناوأجل ديلا ىوضنالاقيىوضنم ( () اهضبق ىأ هينيع نيبام ىوز لاقي

 ىأ هتيوعع_راضموهو فرصناو فطع ىنمج ىوعنا خلا ىوعنا كيلا هلوقو
 هلوقو : ههركىأ مجلاب هاوتجا خلا تبوتجا كارأهلوق 09] هتفرصو هتفظع

 كرشو كريخ تيل ىأاعمرشلاوريمما نعرب_خافافك خلا كريخ ناك افافك تيل
 لضف هيف سبل ىذلاوه فافكلان الرخ" الا نعامه دحأ ل ضفيال ىلا ةبسنلاب
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 باتعلا ف - ه4
 وي 0 ظع 0 1

 ىوتتم كضزأ ريع يناف الو « هن كِضْرَأب ىأنت نا َتلما)

 '(يوتم كب احلا ًاليلخ ىنإف « هلك كلك كو اليل ْلَدبت
 50050 2 0 200 م 6 : 2 00

 ىوغنم ىلا نما وغالا فك ًاروه انباحطص يكف ىبَ ينوغي لف

 ىوتسمكاَذ سيل ىودعَتنأو ه هئيقل نإ ينل ىنْخي َكّودع

 'ىونم قيثلا ةلق نم همارجأب « يروهاكت حط ّيالؤلنطوم لو
 د يل ا و ةييقا ويم
 ىوتع رمغلاو مظلاب هل تنآو "من اع كررصنو ىلؤملا نع كادن)

 ىوخ هلي تيب الأ تلقو « نمت لمعلا بماذا
 خلا ىوتراامهوقو : دئاز ريغ ناكول ىنمأنف كريخ ىلعدئاز كرشنأ ناديي
 ةدمىأ ةيفرظةير دصمامو ضفاخلا ع رب بوصنمءاى لاو ىوترا لعاف ىوترم
 ليحرلا ىلع مزاعنافأتت مل ناو ىأ خلا ىتافالاو هلوق )١( ءاملاب ىوترملا ماود
 وعرمهريظنو لاعفم ىوتقم لوقو: تمزع ىا تيوتن اكلذكو ةين تيون لاقي اهنع

 م”ىوتقملجراولاقف ىتملا ىلا اوبسن من هتمدخ ىا ىتةمواوتق لجرلا تونقلاقي
 تكلهت حط خلا تحط ىالواهلوق () وتقملجراولاقف ةبسنلا ءاي .اوفنخ

 عجار) ةنقلاو ةلقلا كل ذكو لبجلا ىلعأ قينلاو : دسجلاوهو مرج عمج مارجالاو :
 معلا نب اوه ىلوملا خلا ىو ملانع هلوق 09)] 6 - ملم هيويسف تبلا

 كرصنوهلوقو : رصقوأطبأ اذا برض باب نمنع لاقيعىطب ىا مناعب ةقاعتمنعو
 لغلاودمقحلا ةمجحعملا نيفلارسكب رمغلاو : فوذحم هر بجو كادن لع فوطعم

 هدلو نالف بر نمذوخ أمبير هلوقو : طقسملا رئاجلا ةمجعملا ءاحلاب ىوتخمو

 لبجلا ف قشلابهللاو : .ءاساملاةرخصلاةافصلاو : لوعفم ىنعب ليعف هاير ىعمب

00091 



 تكا باتعلاف

 ' ىو ةلئم وخأو أد يمع وأ جش «٠ مناغ كنب ليق نإ كلئأك

 ىلا اكماا « لِي مَع رظيف نمتألَع

 ىوتكمتن الي كيذت ها ا 0

 َ 9 .٠ 8-1 وف هلا ول .٠
 يودلا وه ىنانتلا لبق نم كّدبعو 3 هدبعىأنلل ودي ' اًرما تبل

 يوري اع تسل ال: الخ * ةيسو ةييغ اشحقو ”تنمج

 ىِوَجْحُر زينك ىفأ كاك «ىدتلا لعاانتخاوأتبج وأشحمأ)

 "(ىوح مشيط وحذي نمرشايقءرقأوس لكىلا ىحادلاَكب وحْديَ
 ىِوبَع ءالخالا ْنوُذ نم كلامو 3 منام ءالخألا لان مسجنأ

 ' ىودم'مأ هبا ءاد "تيك اه هتك ذقالآم شخ كلنم دب
 : مومهملا نب زحلا ىجشلاو ن'اكربخ خلا جشهلوق )١( عمتجملا ىوحنم او

 ليعفوهف دتشي ىا دمعي نا ىلا جاتحا تح هدهىا ضرملاهدمعدق ىذلا ديمعلاو
 هلوق() عجوهفوخ ىف ىذلا ىوللاو : فوجلا ىف نوكتتةلعةلذم او: لوعفم نه
 لعفلااهل ثنأو رك ملا اهفصواذ هلو ثنؤتوركذت سفنلا خلادوسح سفن
 سبلمىأ لوعفم ممارعشمو : بطلا,ءاملعلا مهنويساطنلاهلوقو : ريمضلاو
 ءانتخاوهلوق (-)بلقءادوهو ىوجلا نمئوجلاو : لسلا ضرملالسلاو:اراعش
 هلوقو : ىوطنملا ىوجحملاو : ةباصلا ضرالاةيدكلاو : ضيقتلا ءانتخالا عا

 ىوحدمو : بيعلاةأوسلاو : همرا ىأ هحدا لاقي ىمرلاوحدلا خلاك ب وحديف

 ىودمماخلاتمتك ؟ (0) هامر ىأهاحدىفةفلهاو>دا نم هانب يمرم ىأ
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 راذتعالا ف اس اءوال

 ه( فاظءتسالاو راذتعالا ف)

 «نامنلا ىلا رذتمي ' ةفيانلا لاقط
 2[. 2 5 مرا سا يع د 6
 ' سمْنأو اهنم 'ّتها ىتلا كلتو يت كّنأ ندا تأ نأ

 0 مني 0 0
 "سطو ىشارف لمي هبأساَره 2 ىنتشرف تادئاعلا ناك تبق
 سهام ءارمأل هلاءارو سلو ةييركاقتل كيرثأ لف تناح 1 7-0 6 23 - 3 0 ه6 - .-َ

 هيلعبلغبقل )١( هنعدب ىنكي و هريغنعائشلاب ىروي نم لثملااهب برضي
 وهوةمامتاباواةمامااباىنكحيو ةيواعم نبدا زدمساو رعشلا ف هعاب لوطل
 ىلع نيمدفملا ىلو "الا ةقبطلا نم ناكو مهنمرعشلا"ضغ نيذلا فارشالادحأ

 نمة بقل برضت تناكدنا تح نسلا ف نعطامدعب رعشلا ىف غبنو ءارعشلارئاس
 نب رمع هلضفدقو اهراعشأ هيلع ضرعتف ءارعششلاهيتأتف ظاكع قوس مدالا
 نأ ل بق كلهو هئامدن نمو نامعنلا دنع امدةمناكو ةفاك ءارعشلا لع باطخلا

 : هيلع نعلت ارمأ قأتنانع تهزتت ىا : نعللا تيبأ )2( هنانسأ طقست

 *# بصاتةَميِماي مهل ىنيلك 3 رخآع ضوم رعاشلا لاق ب عناوايعأ ىأ ب صنأو

 كلت لوقي : بعتيو هيف بصني ال نال لوعةم ىنعب ل_عافهنال بصن ىذ ىأ
 ىف ءاسنلا نمتارئازلا تادئاعلا (م) ىتتبعتاو امتهم ىتريص ىتلا ىهةمالملا

 :هدسفي ئثدب طاخْئث لك بشقلا : ريثك كوش هلتبن سارهلا : ضرملا
 قوفاكوش ىلنطسب تاذئاعلا ناك اهنم لملأ ترص ةمالملا كلتب تملعال لوقي
 دقتعلابهذملا (4) نامعنلا نمهقحلام ةدش نمضي رملاةلزمب راصهنال ىشارف
 كتالو هللا كل تفلحد فق ىنق_دص نامعنلل لوقيهنأاك : هيلا بهذي ىذلا

 ىنم ةبيرىف
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 راذفعالا

0 0 
 ثرناج ىلا ماتنك ىتنكلو

 ارا
 نت < دف

 'مهتحدماماذا ناّوخإو كوام)
 ل ل

 مهتمنطصا كار أ موق كلمتك

 ىّْن أك ديعولاب ىتَك درت الف
 50 ةلامعأ هللا نأ مد
 ةيكاوك لوألا ونه كل

 بد ولمأإلاس

 "عيدك ًاونرثغا شارل كفل
 .ع يام نو ا ف

 به ذمودارتسم هيف ضرالا نم
 يعل ا” 5
 برقاو مماوم يف مكحا

 3 ام م يل رع
 (اوبن 2 مه دم ىف هارت لف

 * خيترج ًاراقلا هب لطم ساناا ىلا

 2ك55 اَنوُدِكْلم "لك ىرت

 * خي وك نونمدي | تملطاذ
 " بديلا لاجرلا يا ثمش ىلع

 هيف : ءانفلاو ةيحانلا بناجلا (؟) بذكلانيزيىذلا ىثاولا )١(
 نعرعاشلا ىنككي : باهذلا نمىميمردصمبهذم : رابداو لابقا ىا دارتسم
 نييناسفلارعاشلا مهيدي ريناوخاو كولمهلوق (م) هيفدف ةرصتو هنمأو ناكملاةعس
 اناو كوحد ف موقىلا تنسحأ تنأ كإملل لوقي مهلعدفوأى هما ارك !ىفوهتغلابل
 ىحدماذكف ابن ذدعبال كلهيلا تنسحا نم دم نااككف مهتحبدف موق ىلا نسحأ
 الفل كوفسب ىنلمشا لوقت نارطقلا راقلا (6) ابنذدعيال ىلا نسدحأ نمل
 ةليضفوةلزثم ةروس (ه) :هنعدعتبتو هنمسانلارفنت برجالاريسعبلاك ن كا
 رمغياك كولملا ترمغ ترهظاذا نامعنلل لوقي ] برطضب : بذي ذي
 قبتسمب هلوق (7) حودمملا ةعفر نع ةيانك كلذو موجنلا سمشلا ءوض
 هعمخت هملت : هتدوم ءاقبتساو هللذ نعوفعلا نعم ىفانالف تيقبتسا لاقي
 تدسف نمةدوه ىلع ىقبتالكن اولو لوقب : داسفلاو قرفتلا ثعشلا :؛ هحلصتو
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 راذتعالاف ا“

 ا ا ا ال هو اء قو
 ' تمي كلشف ىتعاذ كنت نإو هتملظ دف امولظم كأ نإف

 *( ( ' ىباصلا بتكو )و

 نع ىتكر خأت نم هاب ”هللا ”لاطأ يدّيس ىلا ُرْذَنعأ 0
 هد ع هضرعو هلمأت قحْملمأت اذا رذعل ةليلجلا هنا

 ىننأ مع هردصم َصولخو هفقطنم قادص تفّرعو هزيبمتو

 مزالمو ىلعف. رهاظب '”تمرص نإو يدارم نطاب لماوم
 قنا وهو يكل ىدأبي ”تللخأ نإ ىدصتم يني

 نيب ًايخارمو ايكم ابيلع ًابظاوم هللا هدبأ هتيتاكم "تب رج

 وهلثماذهو : بذهللالاجرلا ىأ : هلوقب كلذ حضوا مث هيف بغرتالو هقالخأ

 ىلعف ىلع مسا ىتعلا )١( هيفبيعال ابذهمدجتالكنكل ىا : هلاقنم لوأ
 ىو بتاعلا ىضري م ىلا ةءاسالا ىلع ع وجرلاوهو باتعالا عضوم عضوي

 نمبتاعياتاو املع مهرارضاو مهب ون ذ ظعل ىنعي مهسفن ةأ ىف نوبتاعيال ثيدحلا

 مل ىتملظنا لوقي هناك : ةءاسالاو بنذلانعع وجرلاىا ىتعلاهدنع ىجد

 وه (0) كتبتاع دقق ىتعلا هدسنع جرت نمم تنكناو كدبع وكن ع ج جرخأ :

 7 ارعلا لهأ دحوأوه ىباعثلاروصنموب أ ه_ةحىفلاق 001

 نمةياغلاغ ولي هتاداهك || قفتتو ةباتكلا ىف رصانحلا ىنثتهب نمو ةغالبلا ىف

 موصيرو نيملسمار شاع ناك هنكلو اينارم صن ىباصلا ناكو ةعانسصلا ىف ةعاربا

 هملق نموهناسل فرط ىلعر ودي اظفح نآرقلا ظفحيو ناضمر رمش مهعم

 عطقلا مرصلا(*)
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 2 راذتعالا ىف

 ؛ انف هبل اهصقؤأو هيلا ندمالا بحأ عنأل ١ بتم اهنإوأ
 . نأ ' تقثوو ققؤأ ةيفتلاو 6 " ماجالا نا ىلا 3

 3 رمشلا يع بناوملاو يجاوتلا ورع ا

 ابتمأقتساب ناو هرابخأ فعلا نأ ىلع رصف براشلاو
 ابماتتلاو اهدار راطا ىلا نكسأو هلارخا | متو اييافتاو
 براغو ابيلتمي ة ةبتع ورد نم طا هدبإ ريصل ع و
 7 5 نبع َنيئَدحَتلا َلَمَأ ْنِإو يطع م
 اينذلل َنإف هلعسق بوتس لو ةفح لب فوت 14 ىلع
 اه يف فاخأ امو هيعاستب اهّزجُيي نأ نم دبال هيف ديعاوم
 الو ةليعْلا بذك الو ةساّرفلا طاغ نم هل 'دجلاو لوقلا
 ذبل هميم مدعأ الو ضفأنألا ةضقانمو ورام ةرام
 هل لي كو عبتلا ميشو حمال ةلال دل مايقو

- 0 30 

 ىدنع تن 6ك اذ اهب يلابتفا هدنع زعو لج همعنب طبتغا ىننا
 ىو هنطاق نآولا ةرفتسم للا طر هاتف ىفابنأ دّقتعأو

 عضوماةبقرلا )0 ةحارالاماسجالا(؟) ١ مويدماموي مائاجىأ انم 0(
 دعب نمرظننل ب اروأ لع نم هيلع تيفوأ امو بيقرلا هسيأع عفتري فرشملا

00091 



 راذتعالا ىف 1

 نع نامزلا ءالّمق دبل هنعاظ باكا مق ةيفألا نم ريغك

 هذال يايا هتانادمو ابق امحتسا يف هاوس

 نم مي دي مسقتأم لامكتساو مهف قّرفتيام ةزايحم مريع

 ٍحماط ردقو حجار ولحد ماش عفو  خسار ٍلصأ

 ةئاص ةياردو ةبقاث ةحرقو لصق قاطنمو 0 بداو

 ًةغالب مع ريتال فاصرأو رباع د ةيماس ٍسقو

 اهف هيراجت الو ءابطألا 'ٌزافحتسا م طيح الو ءاحصتلا

 يمل ءاَنُك الا بِك انماهلع همحاَرمالو ءارظتلا مق

 اموت مف اذا اب ل مو 0

 ىلا افاضَأو اهمرأب هثم ةدايسلا نيون لعأ نأ ىلع قمل

 ءادها ىف دسافلا يذلا طرش هب ”خسفو اهيفاكو 0

 اهب لوذملا يف َئاجلا اهبكح هل ضقنو ' هداعْوأ ىلا اظل
 ثتحااذاهصشم قزفتحا لاقي دامتجالاو تاتتحالازاخعسمالا 00

 دشنأو ىلإ رعالانباهلقدهتجاو

 ُبوبصم ءالوأ ىلع نيف 95 تح لب رلا سيت لثمن

 لوالاهي رج ىلع ىرجب لوقيبوبصمالوأ لغهلوقو هيديدم ىف ده< ىأز فحم

 سانلانم ةلفسلاو ماثللاداغوالا )١( هنعلوحال
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 مل راذتعالا ىف

 بالا هيلإ عرزاضلا لاو ُلأسأ انو اهدالزأ ءابحم نع

 يصقأ هيفوبو .ةيمارتملا ةلطالا ىديس هاّقب ليطي نأ هيدا

 نم ' ةَغاَهَر ىلع هتابضه يف َلقَوَتلا همدمب الو يدا هدم

 هيلتي الو هشأج نم نوكس يف هناجّرد ىلا هاقترالاو هشام
 ةيلاملا هته ىدم هناي 'نأو ةوثه الو ةرثمل اهنم ءىش يف

 هديا هيلع ديزم الف قطا ةحسقنلا هل تيما ' ةطتشملا

 فّرشنم مطل هذه يف ٌلعالو فرم طر هلل

 1  2١«عيدبابتكو 1

 نم بضغلا هركسو ' بادتلا ركس نم بدلا ةوس

 ةرضح ىرجدقو مدل ل ٌةريفغلا الات ىتلا رئابكلا

 منو 00 يناسأو اضع ىدب تي دقف ىرجام يبن

 ىوط ًاماسب ناك نإ ًظح ما َرذعلاف ىرجام فو

 رفغ نم ' ىرحأو بعاللا رّذع نم ىلوأف ىوذيال ًاثردحو

 ديللاو ردقلاةز واجتملا () ةعسلاو بصحلا مضيو حتفلابغفرلا )١(
 اب دن نوكي نمىأ بيجنلا في رظلاةجاملاف فيفخلاوهبدنلا (*)

 هنانساق دهب دارملاو ”قدلاوهّضرلا ١) هلاركسدعي ىابدالا ءوس هركشف

 ”قحاو ةرفغملاب حماس نمقحأ ىانمىلا فاضموهو قحأ ىا (ه) اهضعبي
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 راذتعالاىف 35 ١٠١و/ 2

 باتمان كيل هز دي اببسو همني انيم ناك ناو بحاصلا
 نم ىطمسف ثانخأ دق بأ ىلع ةنارجحلا نكيملاذإ ناك ام
 ' نقلا َمجوأو يفك ام باوجلا دَر نم ثدّقتساو باقملا

 ةمثنلا لول ةملثملا هاتي قمدخلا بدأ بج وم نم ناكف
 ةنالث ىف تفتحا ىنكسأ مصخلا نع هاضقرالاو متشلا لامحاب قييم 1 0 ىلا لا

 رى. 8 5 .ع

 وارجهو امصللاو ةركَسو للا اهنم اهبحاص 'سلصبال لاوحأ
 هّنف رهأ هجولا ءام ىلع ىتتلح قاوألا ضو ”ةقثلاو لالدوالاو

 كّشَو نم ءايلا طرف نآلا ىتمتم دقو هتقرخ ةمشحلا باجحو

 ىلع ىنمح ىذلا مْادُملا نم نص وهو ىهجوب ىدبعو ءاقثلا

 ربل نكل هلهأ ىلا ىنجوحأ ىذلا رهدلا نم حقوأو هلهج

 انأو هّترشي تنالأو هترشق تقر رجو ىلع تلاوت اذا

 ىأر ”ناف هتمدخر ىلا 3 ىحانح شب ريام باوملا نم 2

 0 ع
 هللا ءاش نإ لمف َبتكي نأ

 اذكو هتعاذامدعو همةكنع ةبانك ثيدحلاة او ر مدعو بعاللاوه رذعنم
 قنعلارخؤم افقلا )١( سنالا سلاحف ىرجا ٠ متكنعةيانكوهف طاسبلا ىلع
 وهو اشير هل لعج حانجلا شار (؟) ىرجامرأت هنأنع ةبانك هعاحباو
 هيلا ناسحالا نعةبانك
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 - ١م راذتعالاف

 *(قكصحلا بتكو)«

 لامج مامالا يضاقلا سلجم ملول فر فرعشثلا نوكل

 بحصل تح مايألا يدم هرم هللا ذم عاكحلاو ةاضلا

 'ذايعالا تملطام لب دسْتو ديب هاب. دبل وعسلا ىف

 ةشحّولا ' ادجأو تألم إو ةرابزا نمد "ريشي ةبوثرملا الثو
 بوأقلا 2 ةاياطمو بولطملا 3 هبرق نال تْنلْخُأ اذا

 تلصاو اًذِإف هواتف اهحارمو اهحّرسمو ةوانث 'عيرملا امم

 ”اهداتقأ ىَتلأ ةاش ىتمو اهلاتثأ هْيدل تّطح 'ابلاقرا هيلا

 رمش 'اهةاتقاف اهسمزأ ذخأو

 ىبشنأال ادعل ىنمال نف نيفيمتملل راثملا مضودتف

 ىيتشيامممسلاو نيعلاىرت هب باتج نع ىل ديم الو
 تفرتسا تؤند نإو َرهازلا َرمقلا تيأر ”تونَر نإ

 ّلا هيلا َرظَنلا ميطتسأال هيدل لثمأ نيح يأ ىلع َرهاوجلا

 نم ةبورعلا (؟) ليهس ىمدق ىرحت ىف رهز بك اوكرايعالا )١(
 نمسلاو سابللاوةفيهلاو لامجاو نسما رايسثلاو : اهجوزىلا ةببحتما ءاسنلا
 باحسكد اتق عجداتقالا (ه) اهعارساواهودع (4). ددجأ (م) ةنيزلاو
 اهداقف 8 ربالاك ةكوشال بلص ر جش
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 راذعالاو 2

 تأرق اميُرو ىناتلا مْيسلاب هذيعأف ىناثلا رظنلاب ةساعملا
 هلوقو بيطلا ابأ تركاذو هلوح ' الملا

 "قزاوملار والحلا فت ضاعت خل ناف» مقري ل مب ااذ رتساوةللا فخ

 ىتتبتو نيش لكن م هارب اك نمل يّذا هنع هللا فرص
 رعش هنآ بيطخ ىئمج اك هلآلَو قدص ىلع
 ريالا ”عاتبلاو هالعبيطخ ىلا عشنا وبا ىلا لع لهو
 ريالا هاوس ؛ىثىلع تلف هلك ظءولاوديمحتاورك ذلاوه

 دجلا لاسم "نامت ىَتَح دجلا كلذ ىلع َلَزَأ ناو
 مقا ءاتب ايدنقم ٠ ملا قانس نع هادم احض برْطأ

 ”تدجو ول ىتح ءايلوّألا لعف نم هايلا بهذم ىَرال ذإ

 نأ لكل سبل * ايصاح هيلع َلسْزأ نأهلخأ ابصاف ىركشل

 . دشنأو هيلعةصي رحمن اسلاو لكي ءايب وللا بحكب حلو ماك " الاهتبانمو

 ُلْبَذ دق القلق حاب رم 5 لت اذا امْلَح َتْوَصنأك

 كلامج رتسا ىنعملاو : مالتحألاة راقملاةبراجلا ىهو قاععمج قئاوعلا()

 ةداعسلاو ظحلادجلاو : ةلدابملاةضياقملاوةلياقملا (م)اقشع نكلهو نبذ“ الاو نهنع

 بازتلا لمحت ربصالا (0) ناسنالا ىهوةكرحمة مسن عمج (4) ىفغلاو
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 فاطعتسالاف 2 7 راذتعالا ف

 الذ نوكيأال فيكو باب: نأ بئارملل تايه بابا ميت
 هرشلإ دبازب قدبعتساو هماركإ طر ىنقرتسا دقو كيذك

 ترتس لّواح دقف سمرا باج هبياع هللا رتسف همارتحاو

 نبأ ٍسأ د ىف ”عمط 3 ٍ سأل د 0س ٍسمششلا

 لقم هنقشب ”نيزب هايحو بيع طسقكا كح بيلا نم
 - ال هدملا لص وه ىذلا دح الك عصا وتلا يف ناك ”نيزّرلا

 هدعب دادعألا ترن مل هسنج ءانبأ ىلع ملك هسفنىف لق
 (رعش) هّدحو قبسلا بصق ٌزرحا دقو
 دادقالوتيص سانلا ىف هكسيلو هينلاردت سانلا يف 3

 وذبلاوبف هب ىراجلاكللا نم هنو نيب ودبل لقتسا َنبأَو

 ع را هين 50 راخّدا نم هّنرفح 00 ىلخ ال

 هيوذو هلآو دمحم هيت ركش راقإو ينتمي

 دنسلا ريمأ يملا دب 1 رع ىلا قدزرفلا بتكو 9 ٠
 ربتب تذاع نا دعب سينخ همسا ةأرما مالغ هل بهم نا هفطعتسي

 « اهنبا ةصق هيلا تدلأف كلذ ببس نع اهلأسو بلاغ هيبأ

 » مَظَبيِطأ هيتَقش نم تحلو 5 لاقل ملا 0(
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 فاطعتسالا ىف تس كح

 ابكر تحع تلواح ةجاح اذا ىلا ةداّبلا ُلعَو نتك

 ابياوث يدنعو تاج مئاوح اهريمأ دع دثسلا دالبإ ىلو

 اهبارش هيلع يفاسلا ةئحلابو بلاني ىَوكشتاذْتذامف ىنثنا)

 '(مالطو ةجاح تم ئذلا ” ةجاحركىلطا هبات
 ايباحس ىو دتسلاضزأاسنتخ  ىدحاوُنأىتجاحنركتتاف
 ايارع غيب ما هزل عييت راشد
 ايياوج يلع يب الو رْبَطب يتاح ٌنتوكَدال ديو َنب ريغ
 ايباتك َكَِع اهيف اهدماتق في نابل اربظ نيل الو

 لاق لجل فر هياكل لق يك ىلع باتكلا درو ا
 همسا تدفن الو ليَ الو بأ ىلا نسي 1 نم فرغ فيك

 1131 ا ا ا اس عادلا
 تحاص ىاتجعهلوقو : لوسرملا ديربسلاىا ةداربلا تلجع هلوق )]

 بكراهعمج واهظفل نم اهلدحاو الو ةل>اراهتدحاو اماعر اسي ىتلا لب الا باكرلاو

 بصخلا ىف مترفاساذا ملسو هيلعهللا لص ىنلا ثير دحىف وبتكل ثم فاكلا مضب

 ةلأسملاه ذه تعبضو ىلا لوقي هن "اك ىع :رملا نماهونكمأ ىااهتنسأ باكرلا اوطعاف

 ىا بلاغب تذاع (0) بوتكملااذه لاسراب كيلا ترداباذلو مامتها عضوم

 هتدزتسا اذا لجرلل لوقترهالا انعم نال لعفلاهب ىمس مسا هيادلوقو : هيلا تأجل

 هلوق (م) انثدحمهياتلقف تنون تلصونافءاهلارسكب هيا لمعوا ثي دح نم

 مالاداؤفةقرةبوجلا مأةبوحل
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 ب 95 قىاطعسالاف
020000 

 نئنيحوا ٌسِنخ همس لك عا لاق بح وأ وهأ

 مهم دحاو لك طعأت الجر نيملزأ م دلجوف مرضحأت
 سارق ىبا ةرّضح ىلا اوُقا لاقو هب رستم

 د حاملا بتكو لس
 ىلا فرس نم كمصعو بضفلا ءوسنم ها كذاعا

 يف حّجرو فاصنالا َبْح ىلا ةّوقلا نم َكَراعأم فّرصو
 نم كدنع نوكأ نأ هَل كَديأ نفخ ده ةانآلا رانيا كبلق
 (دعلو) ءايكسملا لب لبس ةبناو ءابهسلا " قذن ىلا نييوسنللا

 تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع لاق دف

 ديعسل ىتجام آلا سانلا نم 1 حبصأو ىَسأ اما انإو

 رخ الا لاقو

 لطابلابو قحاب هومذ  همذ ىلا ساثلا امد نمو

 ؟ههةنس قوت ىثيللاىنانكلا بوبحتنب رحبنب رمع نامثعوب اوه (1)
 ت "لمني ذلا نيهكتملاوءاحصفلامامارهشا لوالاو ىقدحلاب وظحاجلاب فرعيو
 ةالصلاهيلعد ست ةمأهب ىلاعت هللا لضفامم ليق ت>هدئاوفو ه ,رابخأ قاف الا
 نسحلاوهتسايسب هسنع هللا ىضر باطخلا نب رمع مالا نماهريغ ىلع مالسلاو

 بضغلا دنع شطلاو ةفحخلا قزتلا )620( هنايبب ظحاجلاو هملعب ىرصبلا
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 فاطعتسالاف 0 ١9#

 ةئرتجا مف هللا كسلسأ كيلع ُتأَرَتِجا تنك نإف

 َلافعِإلا ثروي ىذلا لامالاب هيبش ىنع كافافت ”ماود َّنالالا

 نب نصح نب نبيع لاق كلذلو ةأفاكملا نمْؤي ماتت تملا

 ىتبهْرَأ كم ىل اريخ ناك دمع هللا همحر َناممل ةفيذح

 كدْيا ىباتع ؛ببتال تنك ناف ىناتنغأن ىناطعأو ىناقتأف

 ٍدَْلا يف 'عفشن ةمسنلا َنإَف ىدنع ةكيدايأل هْببف ةمدخم اهلل

 كلذ لمفاف ًالاو ةداتلا نسَح ىلا دمف كلذل كلذ لمقت الو

 [ألم نود وسلا نم هلأ تنأأم تأف ألو ةتوُدحألا نسل

 ديلا نعوذ تلج 'نمناباف ولا قاتسسا نم هلهأ
 هؤؤ ةتونه نمدلا رص اذ تح لا باتع نع بنتو
 كيم لا مامنالاو كلّالا كَما ف رعبال نمو نايس هنو

 نع ةلبتع نيه نأ لا كني ماو يول, هلع تنبع
 ىببس عاطقنا عم ىِرْكذ توم نأو ىنع كحفص نيزك

 كل نأ لعاو كب يبس لكلا مم َكِزْكَذ ةايحك- كنم

 مالسلاو ميرك ةلفغو يلع ةنطخ
(24 
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 ا 9١4 ل ناطعسالاو

 ه(' نوديز نبا بتكو )«
 هيلع ىدامتعاو هل يداَدُو ىذلا يديسو ”يالوماي

 َىراو مّوملا دح ىضام ا اني هنم يداّدتماو هب ىداّدتعاو

 0 كّرعأ يتبلس نإ ةمعنلا دبع تبان لمالا دز

 ورب ىلا يتتأمظأو كسآنيإ لح نم يتلطعو كئامسن

 فرط ىنع ةضْضَعَو كنطايح 20 تضفنو كفاعسإ

 ل هكا ليمأت ىلا ىغألا ظن نأ دعب كتبامح

 دق 3 الف كيلا ىداتتساب داملا ندحأو كيلع نات

 ٌرذحلا قولو هب قشتنملا غاودلا لثقيو هبراش ءاملاب صفي

 قبسي دق "نيملاو همم ىف تلا ينم نوكتو همم نم

 صرحا صرح

 دانملا ادام تع ةرخ رقت لي ا

 / 0 هب ضع ”نابجو 0 اهامذأ د آلا نأ له ُلوقأف
 «فوتوهرصعءابدأ نمناكى سل دن الاريزولا نوديز نب دحأ وه 0(

 ريبعتلاةغالب وءاشنالاةوقب ةروهشم لئاسرهلوةب رج 4+ ةنس ةيليبشا ةنيدع

 رفوجلاب ني زةباصعهبشو جاتلا ليلك الا (ك) بجعالف )١(
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 فاطعتسالاف -١١مه0

 رانلا ىلع هضرع ”ٌئرهمسو ةلقاص ضرالاب ةّمصلأ فر شمو

 لوي ىذلا َ َتهذم هد هب بهذ دبعو -

 ع < نم ىم اح تي ًامزاح لي : رار ال اه

 لجنت من مغ 'ةّربلا هذهو هبفاوع دوم 'ب دعلا اذه

 نم يبي ناو ' عشت ل لق نع فيص باس ةبكنلا هذهو

 ءالدلاأَطْبأف هوانغ ٍنينض ريغ رخأت وأ * يس أطنأ ١ نإ ىديس

 َفداصامايلا 'منثأو اًلقحأ ايشم باحسلاَلمنأو 9 ذامأ اضيف

 لكلو دغ ميلا عمو ًاليلغ ”باصأام بارشلا دلو 5

 هلاقتفا هيلع * بنعالو 5 هلابتها ىلعدجلا هل ثاتك لجأ

 ةفولأ َنرَرس ىتآللا هلامفأف دحاوءاس يذلا ٌلمفلا ل نإ
 لهجلاو كوفع نسب ل يلا ْبنَذلا اًذهام ٌلوقأت ٌدوعأو

 هقرتتسي مل يذلا لواطتلاو كملح هئاّرو نم تاي مل ىذلا

 نيفقثماناكوةنيدر جوزرهمس ىلا بوسنملابلصلا حمرلا_ئرمسلا (1)
 هرئاطع () هتفشكمتكباحسلا عرلاعشقلاقي (<) ةوفجلا (؟)

 تيكلا لاق ءتلخغ تلبتها لاقي و صاصتقالاو لايتحالاو مانغالا لابتهالا 6
 والءمو 2

 ليه روثكملاو ٍيفاكُفاَرَخ ب ةئعتعب اهنم رباغ ىف ٌتاعو

 ةدجومالو (5)
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 - ١950 فاطعتسالا ىف

 نأ نِم ولخأ الو كلامتحا هب في مل يذلا لماحتلاو كلوطت

 لّضفلا نيف ائيسم ْؤَأ لدا َنْيأ ارب نوكأ

 مسوُأ كلضنق بنذ ىلناكوأ مساوكلذف ثنذ نكي آل
 لضفلانعايذخ الانف اصاصق  ًابلاط تلق يذلاك ائيسم ىنييف

 مب ىنسحام ىتلنو " (ىبزلا 'ليسلا غب دق) ١ كيتا
 تاق مدآل دوجسلاب تارمأ و ىنأ قارأ امو ,يفكو

 لبج ىلا ىوآس تلتف اندم بكرا حون ىللاقو ثربكتساو
 ىسوموا ىلا ٌملَطَأ يبل حْرَص ءانبب ترعأو ءاملا نم ىمصمل

 ' ةيزغن يطاق ٍتببسلا ىف تيدتعاو لجعملا ىلع تفكعو

 * ليفلا دقو تولاط شوج هب كا ىذلا ٍرهنلا نم ُتْبِرَشو

 ىف ُْتوَأتو ةفيحصلا فام ىلع اشير تدعو ةهرأل

 سانلا كب تلذختاو ردي ريملا ىلا تْرَقتو * ةبقملا ةعبب
 لعق هيويبس به ذم لعةقاطلا ةياوعنلا لعبوصنم اظفللاذه (:) 0
 لثم (؟) ريمضللةفامضالاةمزاللاءامسالا نم وهو نحاو نحت هريدقت فوذحم
 مالسلاديلعلاضان ديس عمدومم موقةياكحىلاريشي : (م) دخت ازواج برضي
 ةثاالاقنسلانمةجلائذقتاصحولا (ه) بييحنبليقىلا ريشي (4)
 ىنلا جرزحلاو سوالاامف تعيابو رهسشأ ةثال كش ةرجهلا لبق هّوبنلا نمرمشع
 قةبنعلا بعشاورضح نا مدعاووةكم ى ااورضحامدنع مسو هيلع هللا لص
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 فاطعتسالاف -ا١١اا/ل ]+

 ةتشجو ةظيرق ىب ىف رصملا ةالص نع ”تلخحتو ' دحام

 ةماسأ ةّرامإ نم ؛تننأو ' ةّيميّدصلا ةشئاع ىلع كفالاب

 نم يضر 'تنوزد ةتلف تناك ركب ىبأ ةفالخ نأ ”تمحزو
 ويلع هللا 45 "تكراب 4 0 تقرمو دلاخ ةيتك

 مآعَتل ”تلذبو "هب دوجسلا ناَوْنع طب تدع

 ١ ممصلا م .اّملاب لع برضو ةليقو دبعو فالا نال

 ”تاثمتو نيسملاب ' عجج نا دعس نب ومع ىلا هت 'تبتكو

 ديعىلا ريشي )١( (سيملا رات عجار) ةعيابملل في رشتلا ىلا نم ةئلاثلةيلا
 ىلصّللا لوسر ج رخال نيقفانما نمةئامئاث وه عججر منيح لولس نبا أن هللا
 دحأو ةنبدملا نيبام قي رطلا ف ني رجاهملا نم غلا ىف شيرقءاقلل مسوديلعمللا

 حطسم ىلاريشي (؟)هاتينث ت رسكو مالسلاوةالصلا هيلع ههجو حش ةعقولا هذه ىفو
 ريش 09 ) (0 م ىدس زلارظنا) رؤهشملا كفالا ثي دح ىف نيبموهاك ةثاثأ نبا

 امهنعهّللا ضر نامثع لتقفتماث' نب ناسح لوقىلا

 اري نين لطم وشو نااوشم
 دوجسلا ناونعهلوقو:ضايبلاو داوسلا ىنولب طلتخمهرعش ىذلاوهطمشالا

 ىلع مامالا لدقل ةفوكلاا ىلا هجوت نيح ىدارملا جام نب ىلاريشب (4) هرثا ىادب
 تيبلادعبو م ٠١”يثالا نب اعجار) ىرجام ماطق عما ىرجو

 مجم اكن ودالاككالو 0 اًَعناو لعنم لغأرهمالف

 عجار)هسبحأى أ نيسحلاب عجعجناهلوقو : داب اي زنب هللا دبع بتكى ذلا (ه)
 رجح نبسوأل اق 0- ؟.ريثالا نبا
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 فاطعتسالاف 0 994

 " ةرملا ةعقو نم ىنئلبأم دنع
 هريس قرع ل ا ء

 لسالا مققنم جرزملا عزج اودبش ردي ىخايشأ تيل
 . ناكل ةينالا ىلع ذئاملا ”تبلصو " ةبعكلا “تجرو

 57 زاجلا ىلع ولو ىديو الكت ”لمتحتام لع ىَرِج اميف

 [ئيِحاَر هل هيدسأح قر ٌئرماب ثداح نم كبسحو

 هبءاج ايو كشك اهادهأ ةميغ آلا بنذالو فيكك

 نوثبمالنبذلا نوشاولاو ل نوؤاشلا نوزا.هلا مهو قساف

 ًاحيمص امدأ نوكةرتيال نييذلا ةاوثلاو [مملا رع نأ

 موق كنظام لاتف ” سبق نب فنحالا ,هرك ذ نيذلا ٌةامسلاو

 مسالا دومحم قدصلا

 سيل اوةَحانالاَنباوعججاذا 5 مهَلَع تييج رشد ولبن 1

 ىلا ةرملوا ىهو ديزي ةعبب نم نيتنسدعب تاصح ىلا ىهةرملا ةعقو (1)
 ىرعبزلا نب اهلاق تببلا (09] مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح ةني.دملأاممف ن تنيهأ

 هدعب و دحأ موي ف

 لجحلاكٍ اهو نادبا دعب * هك اسنم سا ارهلا لأساف

 ىلاريشي(م) اهدالوا الب الا اراغصهديسنب !لاق لجحلا اودحأ, ءامسا ارهملا
 ىدرولا نبا , ارظنا) ةبعكلا مدهل اليف ةرشع ةثالثب ليقو ليفلا, و هشدحب راس ةهربا

 ريك ىسباتر حب وبأرخصوه )6( ةوادعلارمضمجشاكلا 43] (هه- ١
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 فاطعتسالاىف 5-59

 "يه ذمءرملل هللا ارو "سيلو ةيركسفنل ك'رثأ را

 دعلإ كنع تفرح الو ةحيصتلا د عل كش هام هّللاو

 الو كيف ' ميشا دسعل 5 ”تبصن الو كيلا ' ةيغاصلا

 دبعو كنع ةئااد + "تلفت ناهض عم كنم اسأي ا

 0 * ماب ا كيلع نظلا نسح هّذخأ

 "تقاض 3 1 نم عايضلا 1 يتاوم يف قولا

 قيلعتلاب تل للا نم كَيَضَو مو ىلاطم تَدْكأو ىهاذ#

 نجاعلا لع رفنو 'هيلتلا ىَبَع ينو بايالإب ةمينفلا نم لب

 نأ لبق نم غم كلامو ٍراوُس تاذ دي ىيدَطلو فيعضلا

 لوح ' .ماضتنال فيكم قمأ الو كرو سرتفا

 ءارظنلا سانا مْلطقتو كب صوصأتا ىلع ىل ادسح ءاقكمألا

 ىناهزو 0 'مسر ينئاز دقو كيلع ةءاركلا ىف َةَفاَن

 ٌماقلا تقو كطامس يف ليحلا هالبلا "تيا كك مسا

 كطاسب ىف ةومحلا

 ىجاوح ىف كيلا ليملاةيغاصلا م دقتدقو ةبانلل تببلا (0]

 مامز عمج ةمزالا )0 تفخ )0 اعيشلاةوعدوعأل عيشت : (©)

 دقتال (0) دضارارم بواغما وللا ةروكحلا (.) ةسموحلاو قملاوهو
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 رم نطسالاف
 نأ ليلا شمات مثالا ى مم دئاصت رغ كيف ىلاوألا'تسلأ

 ”امتممهيف ىلا 0 روم هنم ضورلا نظي ءانث
 تلقت كلئاضفب هنْزَرط اداب الا د لهو

 هلالمآلا عيبرلا لمتساو كراع + تلصق ادقعإ الا ءازوملا

 ”موبام) كدماحم ىف هتعذأ اثيدح آلا كسلا ثبو كنساحم نم

 الس كتم الو الس كيك 11 تنكنإو ' (رسب مح
 ةناكمو تينبف اصجو انآ تدجو لب الغ َكَتمسو الو

 ” ةيصانلا ةلماعلا نم دعأ نأ كاشاح تلقق رةَساذ لوتلا
 هلئملا كاف قرتح ىهو سانلل ؛ ىضن ةبوصنملا * ةلابذلاك نوك أو

 ىأرلا مرصد ”تلهجام كنرمملو هلزأ كوزف قو ىلعألا

 رعمياطملا نع ”مسفصأو لزاما ىببنو رسمشلا ىتنلب اذا لرحتأ نأ

 ىلا هنئمطأ الو رجلا ٌيطؤتسأ الف لاجرلا قانعأ ”مطقت ىتل

 اسوق فصيقب ئرلاقهفرخز زوهشقر ىأ ةمنغئنلا معلق 0

 اميعديشاهاسك اعصر * ةمنمنمرويسباهشبقمعصر
 .بصنلاتاذىأ 6 روبشمملاعتمرمأ لك ىف الثم برضي_ () اهشقن ىأ
 ةليتفلا(؟) (ةبصان ةلماعذئمويهوجو) ىلاعت لاق لالغالاو لسالسلاب بعتلاو
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 فاطعسالاف دس 93939

 عم ينإو ' (سمراع 'مأ ىرماخ) .ةيورضلا لاثمألا نمو روثرغلا

 ةلثم ةلثنلاو ايس الملا نأ ةفرعملا
 احس ار عوام عراصم ىريل زم همؤقن عب رتفي نمو)

 "(بكيكس أر فران ءاسأمْكي ذئب نإ و 'تاحماصلا نم نفدتو

 مقوتبال طيلخاو هقارف ىشيال طولا بدالا نأ فرع

 دعسلا ؛ناّرقام مث يتجيال لامجاو قيال ' بيسنلاو "هلا ز

 ىتغ نارآقا نم ارطخ يتسأ الو ةرثأ ىبيأ بكا اوكلل
 وسب براضلا امبل َرئاجلا نإ دسمان ارمأتلاو ه سفنلا

 ٍبانج ىف لطحبو ب لهم درو و امنا مهام ليلقو 0

 ىصلا 1 نعأو هلحر لازنا لبق كحوضو لوبق

 هلهأ ىلع
 ليقمو طياص”تيبم اذهف ابحرسو البسو ًالهأ هل ليقو

 نوميم ىثعال نيديبلا(؟)انبجئثث لك نم عاتري ىذلل برضيالثم )١(
 هتانسح ت يفخاو هرصان مدعل هلمتحاف ملظلا هيلع ىرجدموق نع برتغي نم لوفي

 بكبكو : هنررج اذا ئثلا تبحس كلوق نم بحسم او : هت“ ايسس ترهظاو

 هقراف الاي زوةليازم هلياز لاقي (ع) رهشا لسبجلا سأرىفرانلاو هنيعبلبج

 لامجاو نسحلا (4)
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 ب988 فاطعسالاف

 ىلازرحم بييللاو تفولأ٠ اشنلاو ”بوبعم طولا َنأَريغ
 ابف اّضرأ ونجتال ميركلاو دهنطع ىلا بيجنلا نينح هنطو
 لوأألا لاق همضارم اه ةَدلب ىسني الو ةلباوق
 'اهباحس بوصي نأ ىماسو ىلا 1 جم نيام هلل الب نأ

 ايبارث ىدلج سم ضرأ وأو يمت ؛بابشلا لح اهب ذالب
 نم رةظحاب 589 كراوج 'ددمب ىتالاثم ىلا اذه

 ٌكلاوس نم ىنلاو "ط ةكريغ يف ملا نأ ىداقتعاو كيرف
 ىف ديصلا لكو) 'دافل ضّوملاو ٌروعأ كنمَلدبلاو هانع

 * (َّرفلا فوج
 ءارمالا ىلا ىرظن هب اًنض  ىتااز ىريمأ ىلا ”ترظن اذاو

 هذه اتق ٠ ”رانتلو حزما ةييتسأو 10 عك قو
 كلاوهناك الهو كلنع ليعال نمع نيلاو كآلوتر نم ةءاربلا

 دقعلا (؟) دجنب عضوم ىركسكى ملسو عضوم سلجكج عنمالوق )١(
 ءامسكءافللا (4) بيعلاو نيسشلا كيرحتلابعبطلا (س) دسهملاو نامضلا
 .خرملا (5) هتارقأ لعلضفينمالثمبرضي (ه) ريقح سيسخ ل كو بازثلا
 ىثعالا لاقدانزلا هنمذختير جسش باحسكر افعلاو ىرولا عب رسرجش

 ارافعخ رم نونم فداص كل 3 ولما دانزريخ كدنزو
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 :فاطعتشالاىف ب ااا

 كل ءاضر نميف ٌكاضرو كيف 'هاوه نميف

 مدع عبو ىش اقام مقام نأ انيلع نمي نماي

 "نابع رطمتسأو 'ابلخ مشأ نأ نم ينقو كذيعأ

 نابقملا ىلا م اهأو ”متكم ريغ مدك أو

 زا وهلا كل تك حو ٌرثدتل لا كت تنلاف ”مخّرلو

 * يَرسلا دجحالالا كيلا ”تيرسو اناللاَك ب و نحل

 ترذعأ ىتمو رسب ىرْمأ دنع * تينس نا كناو كيدل

 .ةمعنلا ةرك فورعملا نب طيح كملعو رّذعتي ل ىرسأ كف يف

 ةقادص دومي هاجلا ُلْضفو ةءونرملا ةاكز ةعافشلاو

 ءامال باحسلا ماهجلا (9] هيف رطمال باحسلا ريقك بلحلا 0(

 ةجاحبلطاذا ل جرال لاقي مدكمريغىمدكل امي (م) هءام قارهدقوأ هيف

 ىهوةمخر عمج مخرلاو :ريطلا قاتعىلارعالا نبا لاق نابقعلا (6) اهلئمبلطيال

 ريهز لاق قون الا 1 لاقي ضايب وداوسب عقبمدن الاةقاخرسنلا لكش ىلع عقبأر ئاط

 اليخ فصي

 مَحّرلاو نابع رع ةلزملك قاهءالفأ دن
 للذي ىا ضري ىذلارسعلا رهلا ىا سيضلاوهز ولف عمج ءالفالا

 لصتا اذا اهتنجاحررطتو ىقلت ىاذبنت لماوملاليخلاو لب الا نأ ةولف ىقنالاو

 (ىرسلا موقلادمحابصلادنع) روهشملا لثماىلاريشب (ه) بعتلا نماهريس.

 تحتفو تلهس (5) ةحارلا ءاجر ةقشملا لمتحب لجرلل برضي.
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 _5؟ع- | ناطسالف
 هلام نم اهنأكف ههاج نم ةمينص كيلا ىدهأ ةرما اذاو

 كلظ يف يونا 7 ةفستو كاراذب اصملا قلأ ىلعل
 دجوأ الف كبهذم ىلع لايتحالا و كبدأب بردأتلا فنأتسأو
 0 0 هالو ةظمل لاح دساحلل
 ' ةينصب ىوكشلا هذه نم ىئاكشاو ' بطلا ءذبب ىنالطا نم
 اهسح عدوتسم ظحأ ابعدوتستو عنصلا ناكم ابنم ”بيصق

 هيلع 'نيهو هديب كلذو ه ئرح كنماناو هل قيلخ قا

 هئاولغ فطع رهف هُرَرُ تَنسّناو رثلا اذه ريغ تلاوت انو
 ايهادم هدباك لب ًايهابم ؛ظنلا هضَراع هئالبخ ليذ و
 هلاطلأ كسفنب َليمثو هفاطمتسا كفطعي نأ نم قفشأ نيح
 نهذلا دكتس لاز امو هل هانا , ناعلا:نإ *.هذلا ةكتس لاز امو هل ةدئافلاب دتعاو هنم ةدئاعلا نسحتساف
 يلع اسورع هنم كيلا فز ىتح لكلا ُطالاو '”ليلملا

 هعنطصت ناسن !ىلادي وا فورعم نه هتيدسأو هتيطعأامةعينصلا (؟)رسكلاب ةيلطلاو ةكرح بلطلا مبالاو قمم هبلطاب الطو ةبلاطم هبلاط لاقي (1)
 رعاشلالاق اهم

 تصل قيرطابب ٌباصي تح * ةعينص نوكنالةعينصلان ا
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 :فاظعتسالاف 1 1880 ١١

 (لاقمن هل ةديصق ركاذو) ' اهبالمو اهيل ةصوصنم ايباوثأ يف

 سق نب فنحالا لاقو

 ٍمدقو ثداح نم ينالبو موُلَظ نم ٍدجاوب ىرهد سيل

 امل نجلا امضبقيو لمألا اهبطسب هللا كّرعأ ابك اه

 مفشاو ةمرلل اذ رهف صالخالا ًةماحو ريصقتلا بنَ
 لضفأىلا كلستو هتاهج نم ناسحالا كل يّنأتيلا ةمعنب ةمعن

 ١ للاعت هللا ءاش نإ هتاقاأع
 مد نومأملا فطعتسي ىدبملا نب ميهاربا لاقو العم

 لاف هنع ٌهاضر لبق نومألا ىلع ىدبملا ”نب 'ميهاربا لخد

 هلوأتت نمو صاصتلا يف ْعَح رأثلا 4و نينمؤلا يمأي

 دقو ردهّدلا ةيداع َنمأ ءاخرلا بابسأ نم هلّدَم امب ُنارتغالا .
 كود بنذ 3 لك لج منذ ىذ لك َقوف هللا كلمج

 لاق مث كِلَعِف نت ناو كّتسبف ذخأت ناف
 هنم مظعأ تنأو مظع كيلا ىنذ

 نارفعزلاورطعلا باحسكب الملا )١(
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 مذلاىف كل ا فاطعتسالا ف

 الوأ كّدحم ذفع

 ىلاعف ىف نك أل نا

 هنع كلضفب حفصاف

 هثكف .ماركلا نم
 هللا فعو . ةبوت ؛مدنلاو ' ةظيفملا بهاذت ةردقلا لاقف 2 3 د 5

 ىتح وفعلا ىلا َتْبَح دقل ؛مهاربااي لوأاجيام ربك أ وهو امني
 انعو كل ُهَّللا فني كيلع بيرثلال هيلع َرجوأال نأ تقخ
 لاقف هعايضو هلام درب رمأو هنع

 هب لع لخْبت لو ىلام تدر

 ديبإ (ياناك امو كنم ا

 لكاس يتساف َكلعماقو

 هب كاضر ينأى مد تلذب واف

 ْتمجَر ةيراعىوسكاذ ناك ام

 يد تنقحدق ىلام كدر لبقو

 مددع نمو فو نم نانايملا اه

 .مهتم "ريغ لذع دهاش َماَعم

 ىمدق نم َلمتلاَلسأىتح لاماو

 شل تنك يي مول كيلا

 «فارشالا ىلو الجر مدي عيدبلا بتكو

 نم هئرك ذام تمهفو كتمالسب ترسو كتمقر تميف

 بضنلاةظيفملا (1)
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 مذلاىف - اال

 نكي نظلا قدصي نإو هنأو 'تفارشالا ىنعأ نال رمأ

 الإئمريبال ل محلا كنزحيالف كارتألا ديب كالملا ىلع " انارشإ

 كع'ربالو " لتقلل الإ نيبال وتلف هتملخ كتبجمت الو .لتفلل

 بنرالا نوكيام ”لفسأو الغ اذإ ًطفنلا ”نوكيام *صخرأف هقافت

 ٍرَطملا نش دوملا "نارج هيلع نش دقو هب كنأكو ' الع اذا

 رجامْنإو ”راجتلا طلرم نم رجلا ”بكدرم هل ديقو دوجلا

 لإ ملا كفن وعتسو. لبق نم عقم اك مسيل .لبمل
 " ةيلألا ىلع بئذلا دسحت الف “ ةلابحر *لبحلا كلت لشن

 دبهو ةدمل روق زج. للا بيحت الو: .ةني اماطلي
 ةريصمو هللا كلذ هعجرم لأ نيرا نيام 'ةراما و

 سلا كلذ هتراصعو لِصألا كلذ هبصنمو رضفلا كلذ

 ةبسما ىف رظنلاو فاقوالا ىف ةراظنلاوةيلوتلاك ةفيظو فارشالا )١(
 هعدتتكع ذللىأ (م) ئثلانمبرقلاو ءافشالاوه فارشالا (,)اهوحنو
 العاذاف نيديلاريصق نيلجرلا ليوط ناويحبنرالا (:) اهوحتو ةيحضالل
 ىلع ىوهاع,رذاةلاخاهذه ىف نوكي ام لفسا هناب هفصوا ذهلف رادحم الا هيلع بعص

 هبصني ام ىه ةلابحلا 0( هلمععضومدب ىنعي هلعلراجنلاطب رم )0 هسأرمأ

 .نمزجعلابكريامواناويحلارخؤم ةيل'الا (7) ءابظلا ديصل كرشلا نمدئاصلا
 رمنلاو بئذلاوحنديصلةمعط عضوي ملااهبدارملاو ٠ مهووحش
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 - 4- مذلاف
 ”"كلمفلا كلذ ُهلمفو لوقلا كلذ هلوقو ُلهألا كلت ' هنديمقو
 ”لضفأ مرحامو يلطعأ امم ّثك أ بسام "سبلأ اًذام ناكو

 ِءرهاظ ىلا رظنت كلام مَع امي رفوأ مدعامو ىلوأ ام

 كني يف هثَديمق نوكت نأ كبجمل ناكأ هنطاب نع ىمعتو
 كباهإ ىف هتالخأ نوكت نأ كسب ناك مأ كمت نم هنلنبو

 كِراَزِإ ىف "هْؤاَمَجو نوكت نأ ون تنك 'مأ كلاب ىلع هبا
 كطترم يف نوكن ْنأ ىّضرت تنك مأ كراد ىف هتالغو

 كدنءام كادف ”تلمج هسأركسأرو هسابل كيلعو هسارفأ

 كاثآام ىلع ءدحو هللا كشاف هدنعامم ثيخ

 ًابتتكم تافام ىلع ْلظَي نمال هتمستب ىضارلا وه ّننلا ْنِ

 1 مذي لضافالا نم ةعامج ىلا ' ىتتعلا بتكو»

 «يونبلا نسما ىبأ ىوذلا

 نبدنجرلادبعوبأوه (6) هنم عجوتيامىا (م) نايذهلالوقلا كلذوه
 نمهلو برعلا مايأو رابخالا ىوريناكواديجنارعاشالضافابيدأ ناك هللادبع
 نببحأ ىناللا ءاسنلارامسشأو بي راعالار اعشأ باتكو ليحلا باتكف يناصتلا:

 ه ٠م ةنسقوت كلذريغو قالخالا باتكو حيبذلا باتكو نضغبام“
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 ملا ىف ب ١5940

 ”قراب قارأو ' بوم ”قراش "قارام مكيلع مالس

 سأبلا ةماوح ىف ركو ' بوح ساسنرالا ىلع ردو ' بوُكَس

 00 هنابضق رحسلا تاحنت ىلع ديت ًامالس ' بوبي حراق

 *هّدج ىلاعت هللْلاف دعب امأ هدأ ربنعلاو كسلا تآّتف ىلع
 0-1 2 ل 0 9 0

 نيرظانان جربتو اهحابص نيراسلل جلبتي ىلا همعن ءازاب
 1 ا 10 ا

 نوثرقلا ةرفضم هود ةدّروم دوُدَتلا ةلّدعم اهحاشو

 *ضرانلا ةجيدم ضراوملا هلم * نوؤشلا ةّرؤنم

 ىلع هنم ام فاطغألاو ناَدْرَألا ةرطمم فارطألا ةَبضَم

 . بوضهم الوقف ريمضلاو دوهملا مرجلا نعم سمشلاقراشلابدارملا ()
 طسبنم سمشلا عاعشو مادختسالا قي رط ىلع عاعشلا ىنعم قراشلا ىلع دوعي.

 لاقينأس اسبالا (م) بكسلاريثكىا (؟) ابوضهم نوكيف ضرالا ىلع
 ساسبالا مث ساني الا لثملا ف و هتوصب بلاحلا انكسيل سب سباهملح دنع ةقانلل
 عيرسىرجاريثك بوبعيو : نيتس سم هيلع أ ىذلا سرفلاحراقلا )2(

 هيلعم نمت )0( نايرجلاعيرسلا لودجلل مسأ لصالا وهو ودعلا

 ةحارىك ذأريصي تفلاب هن الك سما تاتف ىلع ملا عقوأو ه رهظأو هرس ىثفأ

 هتمظعو هلالج ىاانب ردج ىلامتهناو زيزعلا ليزتتلا فو هتمظعو هلالجى ا (5)
 اهتزرغدسيلاترأت لاقي (م)رعشلا نمةلصحلا ىأةريفضلا وهو نرق عمج (7)

 نأشعمج نؤشلاو : بجاوحلا ىفز و رغما مشولاءانعمانهوابمف هتلعج من ةرباب
 وهو ضرعم عمج (ه) عر ومدلاءىجناهنمو اهاقتلمو سأر لا لئابق لصاوموهو.
 ةيراجلا هيف لحن بو

2) 
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 2 مذلاف

 * دوثكلا مؤل اهفئاسو ِنالَدَللا مش اهدلاق اننا هن

 'عزاتتلا ةشفتنم علاطما ةهّوشم اهءانبأ طلاخت نارثكلاو

 ”رساحلاو ىراعملا ةلونم ' رفات ةصاقم ' رشاكلاا ةقوئرم

 ضارعأو ةموثم ٍراطخأو ةموماذم قالخأ نيب مهفرصت

 هليحتست دقو ةموتخم راثلا لجاو راعلا لجاعب لامفأو ةمولكم

 ًاحنم اهبايزأ ىلع محملا ليحتست اك ةروكتم معن اهنايعأب لما
 دوصخلاةدأع لع اعرعرتو. مراكملا قلخ ىلعامبطت هر 9 تالا 00

 جاو ةّرطعملا دودنلا حفاون نم ٌرطعي ' بيجلاك ناسحالاب
 ا 0 001 ا 1 23208

 ةصرع ىلع طقس نّزملاو 'ةَريمملا شوشحلا مئاور نم فذ
 وأ ع زق عمج()اهرفكى أةمعنلا دنكر دصمدوعفلا نزو ىلع. دونكلا(1)

 ةليوطىأ (م) ةقرفتمسأر لا ف نوكت ىلا تارعشلا ليقو ةيصانلا ىهو ةعزنق
 اذهو ترصقو توزنا ىاهتفش تصلفتوةفشلا ىهورفشم عمج () باينالا
 ماظعلا ىهاودلا لوزن دنعالا لالا هذه ثدحتالو ةركنم نانسالا روهظ نع بانك
 وضمعلاوهو رسحم عمجر ساد او دسجلا نمىرعياموهو ىرعم عمجىراعملا (ه)

 هيف عضوي اميرطعلابستكي صيمقلا بيجكى ا (+) بوثلاهنعرسحي ىذلا
 نانوأ ب يط نمةيك ذعر لكوهو كب رحتلاب رفذلا نم نتن ئأ (7) ةرواجلاب
 ةريقملاو فينكلاوهو شح عمج شوشحلا (م) هدعبامليلدب ةنئنملاانهدارملاو
 نفسلاهب لطي اموهو راقلاب ةيلطملا ىأ
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 مذلا ىف دول
 : قا” مي 3 ع أ 2

 باكلا ةّورف ىلع طيمو ةراضنو ةراهط هيلوتف ضؤُرلا

 نقف بصل قوزم مسِإ حاارقلا# ءاملاو ةراَذَقو ةساحت ه هيدعتق

 ا اهنم لك هلبمِ رثاافالخاب اهيلع
 دحاو داع تس ةفاطلو ةناثيكو " ةفارحو ةزازصو ةوالحو

 لالا ءدبلا نم ةّردق لك الا يف ضع ىلع (مضمن لضفنو 7 2 5 010 3 1 ياا 2

 * ةييشو 6 هللا قاخ "رش نا لَرَألا يف دوجوملا ىدبالاو

 ةّتالطلا ءام نم ناب هلل مص هفيضإ نم ةميقو ًاردق مّتيخَأو

 يف نام ' ةحاجسلا لع نم َنانَف ' ةقأبلا ءاببص نم ناوشن
 ٍبيصمللا رشبلاب طلاخو هلَحَر طَح اذا ىتح ' ٍةحابصلا لح
 ةّرْضو لالا سوبعو لامالا سرب نم ' ُهاَرَق هلهأ

 ىأ (؟) ابعمب ضورلاوءاىلا عقتتسمبشعلاو لمرلانمةضورلا )١(
 .ىا (م) ىعفاشلا بهذم للعاذهو اح اهيلع طقاسلا نزماريصيف ىاهب اها فوص

 قيبلوقيلوهفرسكلاب قيلردصم (ه) اقلخىأ () ملا ىف عذاو ةددح
 للغلاوهلي وطلارعشلانسحلانانيفلا (5) هلمعيامب قيفرلا قذاملا لجرلا وهو
 .تكلملثملا هنمو قلحلاةلوهسةحاجسلاو راجشالا نيب ىراجلاءاملا نيتحتف
 ريمضلا (4) هنسحىأ هجولاحبيبص لجرو لاجلاةحابصلا () حجساف
 هللا عنص ىلا دوعن
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 ل #98 ٠ مألاىف

 جيو ”ةمقاو ريطِبام "لاذتبالا ةرّضمو ' لادبتسالا
 دج حسا ا ل حا وح 2 وي ل فد

 داوسيف لحرف هدول هيلع ّرمميو هدودو زشنبو هعداو

 ”رادلا ةّلؤو '”رامّذلا ةرخو رارجلا ءوس اك اش دادملا

 ' هتيلص عاَدولا نت ىلع ًايناث رابصآلاو ءانحألا ةظلغو
 2 ا ملا 2

 لئاقلا لوقب ًالثمتم

 مافأ ىلع تحبمتسا امب» نكلو ُباُمال هللا ةسن)

 مالسإلا هيَ وون الو للي ىبأ هزي ىتتلا يال
 *(مالفلاوأًمتلاو ةجَولاوَنْوَ باو ةماملاو باول سو

 '” ضاّرعالا ىلع ملا ناو "باطخنل حبب باّتملاا الولو
 اهجوز لا دبآسا نملقفتاةأرملا لع سبلو اهجوزةأرماةأرملا ةرض )١(

 ةرواجلااهعمنسحت فيكف ةرفانملا بابسأن مىهوةناهالا ىأ (؟) امرضباهنع
 ضرأو أر جش لعتناك اذاريطلا ف لاقي هللا عنص ىلا دوعي هعقاو فريمضلا (م)

 ضراب تن امطاريطب هلل من هبشدنك اسىأ (4) انسحاعوقو رئاطلاعقو دق

 رامذلا 06 3 اهناريطو اهترفن بجوتالاعفأ لعفي مئاهءاقب دي ريوهو صخش

 قنعلا ضرع فيلصلا (90) ردقلا ماضتها ىأ 8 ] هحراجحو هظفح كمزليام

 اذهلفمهلعةمعنلاتحبقتسا نيذلا ماوقالا نم ىلسعابأ نارعاشلا لوقي (8)
 هلاقامرخآى لا بوثلاخسو وهو مالسالاةجهبرونالو ههجوب ىلا قيليال
 اهماطح واين دلا عاتموهو حتفلاب ضرع عمج 0 ( ميدقلاهللا باطخ ىأ 0
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 مذلاف 5

 ءارعشلا تازاحم ناو باتكلا صنو ٍرابتعالا كح ىف ٌلوهع

 اهالتبانيح همعن ىلع هللا بضغ ُتِيَعْدال باتكلا قئاتح ريغ
 مارك نم قامحتسالا ' نآس نع اهاَوزو ِلاَذْنألا ةرواجب
 فاقختسالاب ابلباق دقو '(ةماركلاب اهفةوصتلا نا َريغ) لاجرلا

 لجاع هرب نأب "ىلوأ فامثإلا رينب اهِراَوَج ىف هلع ربكو
 هاريع هقَرشأ غامد ِراَو نم ركق بلا لجا را 0 بضغلا

 بكارو هديرودب مطق ردح ذحاشو هأريعس هقرحأ ٍدنَزداقو

 ىلع اببايزأ نم مثنلا مقاوم فاتخت دقو هيج هيلع 0 داوج
 ع نال 00 2 1 5

 حبقو هرايتخاءوسب تلام نمي." ابلييو هيلا تّراص نم ' اهنيش

 نم ًالآمخ ئيزَأو العثئسحأ "اهفُتاَدْحّألف هيلعدرات1

 *نامزلا نشأ نييلاملا خويشلاو نانسالايف نينعاطلا لوبكْلا

 ناربخ (م) ةمعتلريمضلاوعطقتمءانثتسا () نكامالاناظملا (0)
 نيشلا(ه) مهنوطب ىامدب رهصي ىلاعت لوق نمو هباذمحشلار بص نمهبيذي ىأ(5)
 هلوعفم لوصوم مسا نمو هل_عاف هيلا فاضملاريمضلاو هب اعاذا هناشر دصم

 ىأ (/) الينّودعنمنولانيالو ىلاعتلاق هصقنوهباعاذاهنملانردصم (>)
 ىذلا بّرجملل برضيهرطشأ رهدلا نالف باح كلا ىف: () ةمعنلاف
 براجتلاهتكنح
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 ب ١84 مذلاىف

 ٍهجو ىلع ذخأو ٍكبسو ربسو ' كنحو حق نم سلف

 * رمشلاو رومالا ”جاوه هتان نملك " كاتو ركمبتسالا

 املا وأي تاثداملا هود م *لقْلاو روهُدلا جاوز عدا 0

 ىف " ىزألا د دعس دقو ابلاتكاب لاجرلا 00 ا

 تاون انرشو ةايحلا ةميلط وه ىذلا بابشلاب ةلآهجلا لوط

 ليسو * هلع هيلع بري مل لتملا سن 0 ناو تاّذللو
 7 ةموعإم أزل ناو ' تم هيتس لع كمي ببرجتلا

 روث ١ ماوس رودي رذبب نيديدملا مال امال

 نم ص بابشلا ناو ُروُنلاو ُرْوتلا هيف ني ٍنامز_مسومو

 كنلاو:علطدبان حرقونانسأ توتنا اذااحو رق حراقلا حرق لاقي 0(

 برحيريغرير غو رغلجر لاقي (") هذبنوهكرت ىئبنيام (؟) ةب رجتلا
 م: سرفلادلووهرهملا (5) رمغلا ىنعميوه (ه) رومالا بر حب نموه (4)
 نملعاف مما (7) هللذىأ ضو رموهفاضاي ردضو ري رهلا ضارلاقي هضرت
 لبح ب اتككلاقعلاو ىزانلا ىلادوعي هسيلعؤريمضلا (م) بئواذاوزئيازن
 مبابشلا خرشىف لقعلا نا ىنمياعيمجامهدشبف هيعارذ عمريسعبلا افيظو هب عمجي
 لقص لاقياهب لقصي,ىتلاةل الا لقيصلا (ه) هنادارم نعدنثي لو هناوهش نع هعنمي
 ةئادحب ىخبني الام باكترا نعر ذعتي ىنعيادصلا نم هيلعاملاز قحهالجفيسلا

 عرض ناعضو ارث اعيش فات ومالا اوم يكق لو نسا
 معارب اهعمجو حتفت نأ لبق ةرهزلا ةموعربلا 49
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 مدلاىف - )خو

 ملا ثدحلاو نونجلا نع عوفرم فيلا لق ناو نوذجلا

 لاباف ' راَذنعا اهتياتج ن نود ايتمحعو ' رابج اهحرج ءانجتلاك

 ىلتجاو ' ةءاَرطلا بالج هنع مضوو عئادحلا لل َملخ نم

 [ولأ ام ثالث يتفأو يع بيشلا را

 ١ اه كاذ دعل و دي 0 دو حاد ءادوس

 قوص نع لِزنيو ةلآطبلا ةَربَف نع َوحصي نأ هل ناحو

 ساقن ألا لوصو ' هسأرب بيشملا كحضا نيو .ةلمتسالا
 اسس كلو

 هيلع هللا ىلصهلوق نموهو رده ىأرابجاهحرج : :ةميهلا ءامجعلا (1)

 مدع ىأ بتم 9] (شرأالو ةيدالو هيف دوقالرابجءامجعلا جرج)

 لعفاذخاؤمريغةميجلاكب را ريغ باشلان ا ىاراذتعااهتءانجن را

 دير رب )2 ةراضغلا 9 لمعلا“ يسن م هانجامعهلراذتعا هقفرعم مدعو

 قحسلا ذاةلوهكل اةمع قرفم قحسو :بابشلاةمعةملظم ىأةيجادعادوسب

 ىندوسالاب ضيبالارعشلا طالتخاهب هبش ضيب طوطخدب ىذلا قرفملاوىلإبلا
 اذهو ضيبلا لب الا نمناجهلا نال بيشلا ةمع انول دجأهلوةب و : ةلوهكلا ناب

 اهعلطم ماعوب أ اهدشن أةعطق نم تببلا

 قاحتف هبلص مئاق نينثو * ىنادتفدوطخ ىلايللارصق
 اناولأ مئامع ثالث ىتفأ ه هملددختدق خيش لابام

 هلوق نم لولحت (5) سرفلا نمسرافلادعقمةوهصلا 0

 .ىبف هسأرب بيشملا كحض * لجر نم مساي ىجعتال
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 1# مذلاف

 دعوي ىّوْقلا دومتو هماظع 5 هولا ىتمتو "هساطنقإ نع

 همادق راتعلإ ةماعتاو همدن "راغ ىلع هحابص]و همايق

 "عالتاو هن .عاطماو هيب عاب هيلع للا نام ءادنو

 3 زيجتسإ هطاّرص نع ايداع هفاطتخاو هطاقتلال اهفانعأ رانلا

 ليل يف اطبخ هللا ار نود ممصلاو وللا طارص نع ىمعلا

 0 قرفاحف ًاعوجُرو لالضلا لبح ىف ايطحو لاخلا
 هاو" تولغلاو وعلا ناش ىف الخو ركألا قّرجافب اعوُلوو

 ابوشم بيشلارد ردالف ءوسلاب ّق ةّرامالا سننلا 0 الإ

 لامفالا مراكم ىلع الا * لاذع ىحزقا ترو : الو بيلا سن

 لامغخلا كلحيف شلا ءايض موب 'فرطلا ُهآلتجاام' حيقاف

 رسدكب سقت عمج ساقن الاو :هتلز نعت الف لصنت هنمو ج ورحل الوصنلا )١(
 ةرشب نمريملاب هبشملاهرعشداوس باهذهب دارم او رب اوهو فاقلا نوكسو نونلا

 اهلوغنم رمل ب راش ىرتع.امراهخلا (؟) هضايب ف ساطرقلاب هبشملاهمسج
 مهلوقنمري سلا ءادتهالا مدعطبحلا (4) ئثلوانتلقنعلادم عالتالا (م)
 بابنم بطحلاتبطح ردصم (ه )م ( ءاوشع طبخ طبخ ءايمع نتم بكر نم

 هلاقي 0 هلع لوأ لعىأ هتر فاح ىلع عجر لاقي 0( هتعج برض

 عام لاذفلا (م) دايقتالانعتسعاقتوابن اكمتمزل اذا ةقانلا تاالخ

 سأرلارخؤم
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 مذلاف بس
 نآلثملا . مني معلا همتخو نمحرلا بضغ نم هللاب ذومن

 هراَرْسَأ ن 0-5 راتبا نم كان ا بيشملا هضيردتو

 ماركا راقأ مَ مصعو هرآتب هرون نم ّقرحو هراون نم قحعو

 هلذ ىوثبلا نسملا ىنأ ىوثلا عّرصم نع مانالا ٌرارحأو

 بادرجو " قيرآخلا بارجو لامتفإلا ةلسو ' لايتحالا

 *هبشو بزذاألا و ' بيرضتلا برتعو * طيلاختلا

 بينا ُضاَرْمو برقلا ٌةارمو هن ول 3 سيلدتلا

 دانملا ينيكو دالسألا هازغبو دوعولا ةفارخو دوما و

 رو قوما ُةَبضو قاقشلا ' تو قاقتلا م عبو

 لاّذنألا ةفردو عسل ةيرعو عاتنلا بو قوسلا

 مّدلا' 'نييو ”مكحزألا ُنيَكَسو لابخلاو ثيل *”ةضاؤو

 بيذاك الا (؟) عادلا ف لملم برضي ةلاتحم ةزوبعىه (1)
 (4) هيف داسفالا رمالا ىفطيلختلاو بادركنمةب رعم ةسماكب ادرجلا (م)

 بوسعيلا (5) ءايتوتلاب رفصملاساحتلاوهدب كلا (0) برضلا نه ليعفت
 عاصقلا ف عضوتىتلا ةمعطالاب علومهناىاةعصق عمج (7) لحتلا ريمأ
 ةاودلا نمو نفسلا طحجرحبلا نمو اهنمىقتسي ةمل؛رهنلا نم مضلاب ةضرفلا: (4)
 .ىا () خاسوالامف كسامتيحدقلا فى ةملثلااهيدارملا ليقو سفنلا لحم

 .ىوغبلل نب ريب مساريعتسا نوكي نأزوحي )٠١( ملا نيكسلا عطفت اكمحررلا عطاق
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 - 8غ مذلا

 مولا نم لعجو راوطأ َسوفنلا قلخ نم ناحبسف لد ,للا

 . " لطاملا لضافلا اذه ىواسم نايعأ نم هذه كراّوغأو ادانأ

 اهءاروو ماديا كلو 'ءالكلا ”لاطل اهتاكمأ تذَرس ولو

 ماما لك موثكملا "لغاللو يملا ملا قلد نم
 جادا الا قئاقذ ىلع“ ىباريام ىمزألا باب لوأبلا لذلاو

 تئابك راّرصوإلا ىلع ئافصلاو " جاتمألا رهاوج ءاّرجاو

 ”نبا نسحا دقلو * كئاَدَع مايالا ىلع روعشلا * ْبَعَز اك

 ”لوقي ”ثيح زعم

 اذانتحلامرلا ةرثكب رهتشادق تومرضح ع ضوم نب دي, ناف ءامدلاهتقاراةرثكل
 تايقارعفو ني ربب لمر نمرثك أ اولاقةرثكلاب ْئث فصوى ةلابملا اودارأ
 ىدرويالا

 نيرييءاقنا لعنوصفلا ما « نيعلا برب رلا تازطخمذها
 لطع لاقي ىلا ىفهلصأ ناكناوئثلا نمولحلا ف لطعلا ل معتسيدق )١(

 طسو موزيلا ١) داسفلا 09] داز )2 بد'الاو لا لا نمل جرلا

 جورب ىنعي جرب عمج(0) ديزي (0) ةلاطبلاوةلاسكيلا نعةيانك هلقثو ردصلا»
 ةاقيقدنوتسة جرد لك ةجردنونالث جرب ؛ لك اجرب رشعانثا ىهو كلفلا'

 ءاز ازجالان ال كلذواهمد دود ارااءام طلتخ ل-جإ .رلاءامل جاشماةسفطن لاقي 0

 بغزلا (م) درفلارهوجلاب ىمسملاوهوأزجتي الء زج ىلا لصين أى ا ةريشك
 بئاوذ (9) خرفلا شيرىلعرفصلا تارعشلا
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 مذلاف بمول

 ىّقتلا وبف اهثريكو  اهثريتصبونذلا 'ةلخ
 ىَصْلانملاجاَذِإ ةريغص َنرَتْمال

 نعّقلاو هيئامسو روك ذلا رثكَس ىلع ”هيبتلا يَا امو
 لآ ماي ةدنع يل عئانم 9 هبئاوذو هصلاتع م

 لس ربيعو هتيعَر دوعو هئيضق م ٍقح ف اهدمبو ناماس

 دول تاك ذأ هتيلؤأ نإ نو هنِفَك لثشو هتيفخأ 0

 ميظمل جم | رقواتمب هللا ةمحر رفظلا ابا طبتعلا هدلَوَو

 ةانكلا نمش َّنأ كلذو دانقلا لي ريال داس 3
 قمذخت لع ةفاكم هترشأمع ١ اريخ ل ندعو تروم نب ىنبدن

 هرابخأ حررش ىف ىنيملإب هللا رنيمأو ةلؤدلا نيمب ناسا ةلْوَد

 ' هيلا ىِرْسي لاز اف اف هراصنأو هريدع ىف هناماتم حمو

 ىتلفغ عاد ةعيدب ٍبارسكة عيقوو عد رآطقكر ةميملب ىنع

 ىنأهل 259 رس نمي ٍرئلَرَش نم ىل هبصتيام نود

 نيعب ”قومزم ىلاو 11 بع ضرف نعو كفاك هل

 هالفكل مقلا نعهثحب هسأر ىلف (9) هتومدعب ةيلاخاناسنالاةناكم )١1(
 ريمضلا («) ىوغبلا ىا (م) ذاوسدطلاخي سأرلارعش ضايب هضلاب طمشلاو
 هيلاروظنمىا )6( ةلودلا سمش ىلادوعي.
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 تاع مذلاف

 بعش قو ”لئام ةراّزولا ردص قامحتسا يف رقءافكلا

 لا 8 ردك .لئاس هيلا عاطتنالاو ' "هب صاصتخالا

 دتم ”ةمدو "ايطالو اًدَواف برضي ل مو د الو ًاسأرابل

 ةجاهىتح ”اهئرهابأو اهالك +فوغصمو ' اهرفاوح روسل ةّنمد
2 2 0072-0 0 5 8 

 تحدك مكف ارورضمو اجر رغلاو اروتوم ثيللاك لع

 هنم توجت ىنح ُتْدَهَجو ' سايشو نارحر نع هتلدَتسا ىتح
 اس هتقَراف دقو دشنأ ُتقفطو بادب انشا

 ىلإ دوعي هب ىف ريمضلاو ليجلا ىف قيرطلا وه وأ قيرطلا بعشلا 00

 نأ ىنختال ةفلابمريبعتلا ف و ىرجاذا ءاملا لاس نم لعاف مسا (0) قومرم

 دولا (©) ءدرالوادص نكعيالف لاعناكم نمر دحنملا ليسلاكهنا رعزدق نوكيي

 ملعةيناثلاو هبحامص هيلع مي دقحلا ىلوالا ةنمدلا ١) ءابحخلا لبح ب نطلاو: دتولا

 لثملا برضي امه. و فورحملا باتكلا الع عروضوملا ةلِلك نيرق ةنمدب فورعملل

 وأةاون هن ”اكرفاخلا نطب ىفاهتمبا صاامرفاوماروسنو : لاعتفالاو لايتحالاف

 *. وللا ظوفلطعءرون ىلا « ..قريرحلا لاقتاصح
 ريب الاودبحاص تام عطقتااذااموهو رج امهدحاو ناقر ع ناربمالا )0(

 ضياع دكر دبكلا ربي الا نيب اماهنمةيلكلاو ةيلكلاو فئاطلا نيبام سوقلا نم

 اهركمةياغو اهلايتحا اةرثك ىلعةنمددتهتلةنمدلا يوت كرتسعم نم هجيبهمو لوقي

 جرحا ىفهعقوأ هجرحأ نهلوعفم مسا م ] نغضلا كلذرفاوحروسنل امماهدو

 سامشلاو ريسملا نععنتما اذاسرفلا نرحردصم نارحلا (7) قيضلاوهو.

 سماشو سومشوهفهرهظ عنهاسامشواسومش سرفلا سمش ردصم
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 مذااىف -4١5#ؤ

 م عاش ومع _ 053 .٠

 اهواجرتبافن اسمأت جو مارك نأ َنيللاساْبَأ نحن اذا)

 (هؤايحو اهؤامابيفو بوت اهلا .ةينتلا هيخ انتَ
 ةميظع يف ةلودلا نيب هسمش نب كللا ّردب ىل ىرغأو

 3 3 8 5 ع 0 3 هدمها ع

 بقنو رهف " ةأاصحلا هرمشأو كلا نا همبلا نا الول

 ثراثل بّردو برج نم لئف ' غالبلا ةفاطعا فشتساو

 ىنم © ةيابع تراطتسالو ْرَذَن الو ىتال ةيهاد هنم لع

 هوز اهف حضرفلا مضف نأب ىلاعت هللا ّنف رّسبلاو رثَشلا اهلع

 ىومب همثخو هرقح ايف هاَرَهَأو هرّركو ههجو تسكو

 ع تفثكحكو لاعتفالا ١ روتب ةهجو مخسو هرم

وحالا هذه حرشت نيربأتلل هر هلعجو لاجرلا لوحتل
 ند لا

 ةءاربلاو اهلثم نم ةمالسلا ىلع َدلا دمحبلف لوصنلا هذه أرق
 مما سا

 وهوهجولاءاملاقي اكس فنلاءامىأاهئامو:تجرتىأتجرهلوق 0(

 ةرصبلاءاسؤ ر نم ةنديع نب دم ن هللا دبعا نيديبلاو اهلاذتبا مدعو ابنت اص نع ةيانك

 بللاولقعلاانهابيدارماو ىصحلاةدحاو (م) ةميظعةديكموأ ةيهاد أ 00(

 فافش قيقر ىأ ف يفشرتسعارو نمدسيلارظناذا ئثلا فشتسا لاقي (4)

 ةبوذكالا نمىوغبلاهتعهغلب امفا ارطأغالبلا فاطعاب دارملاوهءاروامبجح ال

 هتاصتاوهتحنا ر ترشننابيطلا قبعنم باصملاب ق زاتاضي اة يهادلا ىه )0(

 محشلان اخ دوهو حلينلاروبصكرؤت ' : دوسرخس (5) ماشماب
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 حدملاف ت45 مذلاف

 5 ”يامجلا علو امم راثلا جقاوتو رازؤألا حداوف نم

 اناسلو ًاليلج ًابطخو البو ايو اليقث ع يع مايألا روم ىلع

 مث "كول ةدايز ٍِح هارمع صقن نم ا حّبقو اليمص مالك

 انيما لاق دبع هللا حر و اللا ةّرايحو مكنألا ةءايكو

 مد مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا حد نوميم ىثعأ لاق الم

 3 ملسلا داع مك دامو اَدَمْزَأ هليل كانيع ضمنت نأ

 "اددبمةلخ مويلا دعب تيسانت امناوماستلاقشع نم َكاَذامو

 "دفان داعَىافك تحلصأاذإ ٌنئاخرهىذلار هلا يَرأْنكلو

 'اودَرَت فيك 'رهّدلا اذه هلف ةَوْرتو داَقتفاو ثريشو باش

 برعلاةداعىلع هسفنل باطخماو ىريرقتماهفتسا - ضمنت ملا )١(

 أك الؤافت كلذب ىمسدادضالا باب نم غيردللا ملسلاو : دمر هب نم دمرالاو
 دهسملاو : ةكلهم ىهتنن كن اواهكلاسةمالسب الؤافت ةزافمعارحصلا تيمس

 قيطي ال ىذلا دمرالاكدن افجا هيف ضمتخت ملف هليل قران الوقي مونلا هنعدرش ىذلا
 ريعو تدسن ىا تيسانت اف غيدل هناكمني لولا نماهبامرحن مهن اجا قابطا

 اهقشعتي واهب بيش ناك ةأرما مسا ددهمو : افلكت هنمناك كلذناديفيل كلذ

 .قلعتي لو اهاوه.ناكن م ىوه كرت دقن اوءاسنلا قشع ب بس هقرا نكي ل هنارك ذي
 ىفطصاوالام ىتتقا اذاهن اهنع مونلا عنمو هقرأ ببسإ رك ذي (م) اهاوسدحاب

 هنافرصتورهدلا تابلقت نمبجعت, (4) هنمدمرحوهب بهذفرهدلاءاج اليلخ
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 جدلاف ١ اس 14ج
 اادّرمأوت نش نيحالبك و اديلو ًامفاي تنك دلما ىف تلزامو

 "اًدخّرصف ريجنلا نيبام ةفاسم لتخت ليسارملا يملا ىباعتاي
 #0 8-1 ا د 5000

 ادعبص |ث يحمي يشع الا نع نح لئاس بايف يقع لاس نإف

 'ادعْؤم برأي لهأ ىفاحل ّنإف تدمصأ ن لئلا اذه الأ

 * ادقرقو بينبال ايدج نيبيقَر احل ىرتف تحلم اذإ امأف

 لجرلا لبكلاو :دلوي نيح ىصلاديلولاو:مملا براقاذامالغلا عفايلا )١(
 تابن الاتقو كردي لور عشه هجو ف سل نمدرمالاو: نيس ا ىلا نيعب رالانم

 .لبالا سيلا (69] هنمرهدلاهبهذاو هتايحراوطا عي عيمجىفلالابلط هنا ىنعي

 ,نم ىلتخت :ريسلا ةلهسلاةقانلا نع ةرمحم ةبوشملا ضيبلا
 ملهنا لوفي ماشلاب عضو مدخرصو : نميلاب نصح ريجنلا:ةعراسملا هوءالتغالا

 هب ىنعمىا 'ىنح (م) رهدلانم هويام ضعب اذهو هرافساف ايسشلصحيي
 .لوقيبهذو ىضمدعصاو : اينعم ىاايفحىب ناكهنا ىلاعت لاق هنع لاؤسلاب و

 ىهبرثيهلوق (4) تهجوت نيا ىنعلاؤسلأب و ىب ىنعمريثك كلثف ىنعىلأست نا
 ىنلا ثعباملف ةيلهاجلا ىف كاذب ىمست تناك سو هيلعهللا ل صللالوسر ة ةنيدم

 هيفاملبرشي اهتيمست نع ىهنوةبيطاهامساهلارجاهو مالسلاوةالصلا هيلع

 دي رأى لاف ىدصقمو قهجو نعلأسي نم لوقي جرحلاوهو بيرثتلا ىنعم نم
 هلوق (0) مسو هيلعهللا لص ىنلا حدل لاقتنا اذهو هل ىنحملاوةقانلل ظفللافةنيدملا
 .ىذلاأمهدحأ ناي دج موجنلا نمىدجلاو : اليلريسلا جالدالا خلا تجدااماذا

 «.فرعت ال برعلاو جوربلا نموهو ول دلا قزلب ىذلار خل" الاو شعن تانب عمرو دبي

 .تلاقاميرو ىدجلاب نافوطي امهنكلو ناب رغيالن امن نادقرفلاو : لوالاالا
 . ىدجلاةبقارع كلذ نع ىنكفايهليل لوط ىرستابنالوقيانهاك ادقرف برعلا امه
 رفسلا ىلع هثعاب ةوقىلاورتفنالو ىنتالاهنا ىلا ةراشالا كلذب هدارمواهل نيدقرفلاو
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 تاو 24 تت حدملاف

 ”اديصةريظاءايزحتلخاذإ  ةفَررَع ترجهام اذا اهفو
 ” ادرحأ 3 آني تخ مادي 2تمجاروىتتلااماجرب ترذأو
 ادمع قلت تح تح نمالو رةلالَكْن ميت تم دنع كلف
 " اًدَِأو دالبلا ف قر دامأ . هوقو نؤيتالام ىرب اين

 ' ىَنهلضاوَف نم ىقلتو حرش
 *ادغ هلام مزيلا طع َسْيلو لئاثو ينام ُتاقَدص ل

 اه نبابابدنع ىحانتامىتم

 "ادبشأو ىصؤأ نيح هلوالا نت دمع ةاصو عمس كدجا سم اه هد اع - 5-3-3 داش دسم

 :راهلا فصن ىأ ةرجاهلا تقوريسلاوهوريجهتلا نم ترجم (1)
 امفيك سمشلا لبقتست ةسيودعاب رحلاو : اهطاشن لضفلةلاهج ةيفرجعو
 ءادوهو ديصلا هب ىذلاريعبلا ديصالاو : اهسأر واه يدي ةعفار برغت تح تراد
 ةرجاهلاتقو تناك اذالوقي هنعابسؤر ةعفار لازتالف اهسئر ىف لبالادخأي
 اهل تيأر ءامسلا دبكى ابن اوتسا نيح سمشلا لابقتسال اهسأرعاب رحلا تعفرو
 لاقي ترذاو هلوق (؟) ًايشاهطاشن نمليللا ىرس فعضيلا>رمو اطاشن
 وهءاحلارسكب افانخهلوقو : ىصحلا نمرياطتامىقتلاو : هتيقلأ اذا ئثلا تيرذا
 نيديلا فن وكي ةبالص ىأؤسج و هدرحلا ادرحاو : اهشحوىلا اه.دياملق ةعرس
 هيلعهنا لوقي ادحن ىنأ ادحناو نميلا ىلياموةماهتوهوروتلا نا ىأ راغأهلوق (©)
 *ةامو عاشدق هرك ذناو سانلاءاري الام حولارمأنمىري مالسلاوةالصلا
 ىحيرتسن ىاى حرت هلوق (4) ادحت او راغاهلوقب اذه نع ىنكف ناوك الا
 ىابغتام هلوق 0 ءاطعلا ىدنلاو : ناسحالا ىهوةلضاف عمج لضاوفلاو
 حتفب كدجأورمعوبألاق كدجاهلوق (+) ةفدارتمةلصاوتم ىهامئاو رخأتتام
 ةيصولا ةاصولاو : ردصملا ىلع امهبصنو كنمادجا كلام امهانعمو اه »ريكو مجلا
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 جدلا تاؤعمس ٠

 اورد ع ويلادعبتيقالو ىئللاَنمداَر لحرس[ تنَأاذإ)

 '(ادصز أ ناك ادِصْرُت مك أو هلثك نوكنال نأ لعتْسدت

 "ادصفتل اديدحأ مس ذخأنالو ابنيرعتال تاتيلاو كايف

 "ادبعاف كير َهّللاو ةبقامل ”هنكستئال ب وصلا متلاالو

 *ادحاف هاو ناطيشلادستالو يحضلاو تايشثملا نيح ىلعّلصو

 ادق َريسألا الو هتقافل تنال مورحلا لئاسلا الو)
 *(ادلتع موب ءرملا نيستالو ةذارضفئابنمذتستالو
 ادب اتوا نحكنافما رح كيلع اهرس نإ واع: ل الو

 هيلع هللا لص ىنلاةيصو نايبل ةديصقلا| ارخآى ا انه نمو بقرتلا دص, درتلا(١)

 30 ريذحتة ماك كاياهلوق 62( سو

 اتلاديدجلاو : ةيمسنلاريغب تحذوا اهفنأ فتح تنام ىلا ىهو

 ل ةيلهاجلا ف برعلاتناكو مدلاجارخاو قرعلا قشوهو دصفلانم
 اهمد نم ليسيامبرشيو اهدصفيف ةقانلا ىلا ىنأيف لك ًاياممدنع سلو مهدحأ
 تمرح ىلاعت هلوق نعمت بيلا اذهو كلذ نع ىهن مالسالا ءاجاملف هب تاتقي
 تناكو ةبوصنمةيعكلا لوح تن اكراجحا بصنلا 9] مدلاو ةبيملا يلع

 هنكسنتالهلوقو : ادحاو بصنلا لعجفابلا حئاب ذلاب نوب رقتي واه نواب. برعلا

 اديعاف لوقو : ةحيب ذلا ةكيسنلاو ايش كنع نغسل هناف اناب رقديلا نحيذتالىأ
 ىلع لصو هلوق (4) افلأ قولا ف تلدب افةفيفخلا نونلاب دك من ديعاف دارا
 راكب الاو ىشعلاب حبسو ىلاعت هلوق ىنععاذهو حبس ىأىحضلاو تايشعلا نيح
 نحكناو : عامجارسلا اهرسناهلوق (>) ريقفلا سئئابلاو : ةجاملاةدشةقافلا(ه)

)2 
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 ب5١1 جدلا ىف

 رعاشلا ةفايض نسحأ ناكو قاحلا حدمب اضيأ لاقو نجد

 ه6 هلا ةبطخ مدع هل ىكشو
 ”قدنسةبمو مس ىبامو ْقرْوْلا ٌداسلا اذه امو م قرأ

 ُقِرْط ًوىدنعرمأ العد ثداحت ُلاَزَأآل ناَرَأ أ نكلو

 ” قاءأو نمأ ىسع ىبأ ليلو قيد سف "نب ليحارش ران

 َةرقَرَتِب هطسو لا بح اذإ رسب طق ذف ف وع رخو)

 "”(قارمتو عل فو ف العفو امنيو نيو ىتذألا ب حاصلا يه

 قوقح نماهلام كيلع مارح كتراجنايتا نا لوقيبهرت ىأ ادبأتوا : جوزت ىا

 بهرتوأءاسنلا ف ضرغ كل ناكنا جوزتفاهريغنايتا ةمرح قوف اهتمرحو راوجلا
 ةءورملاص مت نم كلذ نودعيو ورام كانا ورحم برعلاتناكو

 ةرتنع لوقي كلذ و مهناراج ىلعرتسلاب نورختفي و

 اَماَوأَم قراج ىراوي ّ *# قراج تامر ضع

 امو تقرأ هلوق ىنعم نعهلأسف هرعش نممدشناف ىرسكل عى معالادفو 0]
 هوجرخأف صلا ذه ىرسكل افق ضرمالو قشعدب امورهسهنالاقف خلاداهسلا|ذه

 هقلع لاقي 0] ( *” - ١40 ىدفصلاشماه ىرصملا ةتابن نيد هلاق)

 رورجيوهو حابرلا اف قرخنت ضرالاورفقلا قرخوهلوق (م) هلوانتاذاهناسلب
 ل الاو : : عدخ ىنععبخو : :ريسلا ىلع ةيوقلا ةقانلاةرسجلاو :  ةردقملا برب

 ةلججاوهريخ بصني ىأ قرقرتيو : ادتبم هطسوو :راهنلا لوأ ىف بارسلا
 فوجملاو : برقالا ىندالا خلا بحاصلا ىه هلوق : ريمضلا دئاعلاو لآ ةفص

 ةعاضق نم ل-جر وهو ةلمهملارسكب فال عىلا فو.دنم ىنالعلاو : لحرلا
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 حدملاف تباثؤا/-

 .نآوأ نبلا فلام نم( "لأ انكي رسلا بغنمحبصتو)
 00 وةاموم ضل م هوو كيلا ىَرسا ما ْنِإو

 هدوم نالا نأ ىلعَت أَو - هترصل ىيِجتسَت نأ ةقوقحمل
 قاري لالا عضوتسم ب ببسو . ةلمروف# نزح نم هتوذ كو
 وصي ماقلا طراق هقذيام ىتم  همارج واذ ءائحلاك ارفصأو
 '(نلش ولالا فارطادتسمو لم لك الحال ض مهب
 1 ا م ب
 ىطغي وه تحت بك ارلاهإ عجب طاسب ىا ةسفنط عطقلاو : لاحرلا لمعي ناك
 حبصتو هلوق )١( لحرلا قوفةداسوانه ىهوةداسولا قرمنلاو :ريعبلا ىفنك
 وهو.قلوا هلعافو لزن ىنعمب ملأو : ئثلا ةبقاعرسكلاب بغلا خلا بغنم
 ًارما ناو هلوق نونجماكءايعا اهل لصح ال ادبج ةديدش اهناديري نونجلا
 ةغل ىرساو هس ءرملاب داراوةأر ما باطخ ىلا هتقان فصو نم لاقتنا خلا ةرسسأ
 اهفءامال تلا ضرالا ملا حمفب ةاموم او : همادقو همام ىنعجهنودو : ىرسف
 ,ىبجتست ناو مدقمربخة قوقح هلوق : ةيوتسملا ضرالا قامسلاو : رفقلاءاديبلاو
 تن الاقي ةريدج ىأ ةقوقحتو ناربخةامجلاو هتوصل فريمضلا طبارلاو رخإ .ؤمأ دتبم
 ريمسغلا خلا هنود كوهلوق : ناكملاناعملاو : هلقيلخ ىأ اذك لعسفت نا قيفح
 ةالفلا بهسلاو : ضرالا نم عفتزاامفقلاو : ةرعولا ضرالا نزملاو : ءرملل

 ىأ واذو: ءانم اكر فضا ءام ىا ءانماكز فصاو هلوق : .ةعستملا ضرالاو '
 .ىذلاوه موقلا ظرافو : ريثكلاءاملااهحتفب مج عمج مجلارسكب مامْاو :ريسغتم
 هريغتوءاملاةرارل هقوذ دنع قصي ا ماوءالدلاو ضوحلا حالصال درولا ىلا مهمدقتي
 ليحرلل ضفنتا#مناو ةعذربلا تحت ريسعبلارهظ ىلع ءاسكس للا خلا ضفنتهلوق
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 -1ذ48 جدملاف

 قلعم َنهْزَْعَأ ىلع هانث م رورتفؤس سيلا قاتعّناو)

 قتيئبابلا ف يكلاكلساك ينس اروي راج نم دب الو
 5 5350 00 3 02 3 ل ب 2284

 ق رحت عامي ىف رآت ءزيض ىلإ ةَريثك نويعتحآل ْدَفل ىرمعأ
 ل ملم جا هررشإ هش
 قلحملاو ىدنلا رانلا ىلعتابو (نالطصي نيرورمل بشت

 '(قتتآلض اع جاد مسأب .١ (َسانَت مأ يذت نآل يَ
 رت سر ه نيم كي سل
 .قلورىناودنهلا نتم ناز انك" ههجوقوفارهاظ يريدوا يرن

 ةققثت لآماب نضام اذا ةنكو ةديبم ةفكف قذص ادب ُداَدَي

 دبالوهلوق: ىشعالادغرتخا نملوأ ىنعم ا ذهخلا سيعلا قاتعناوهلوق(١)

 ”اضياكسلاه/ لاقي ورامسملاوه ”ىكسلاو ريجلاانهدارملاو ناعم هلراجلا خلاراج نم
 ,نم عافيلاو : تفوشتو ترظن تحال لوق : دادحلاوزاجنلا قتيفلاو : ءايلان ودب
 فاقلارسكب رقلاهباصأ ىذلارو رقملاو: لعشتو دقوت شنو :فرشملا ضرالا
 المو حودمملا مسا قلحملاو :مركلا ىدنلاو : اهينانخسي ىأ مئايلطصي ودربلاوهو
 سنج نم امهناكقج ةفلالا ىف ناكراشتم امهنأ ىلا ءاعا ىدنلا لعدفطع فطلأ
 ثيح مامضنالاو ماثتلالل ةيضتملا ةوخالاامبل سماحلا تببلا ف تبثأو دحاو
 نبل ماللارسكب نابللاوةدحاو ما ىدث ىعيضر ىاامهنملاحوهو نابل ىتيضر لاق
 ديدش ليل فافلاحت ىأ ل يللا جادمحساب ىنعو نيلاهريغ نبل ىف لاقيو ةصاختارما
 'يكماهما نوطب ف كقلخم ىلاعت هلوق اهلا اراشملامحرلاةملظداوسلا,دارملاواداوسلا

 (١+غ ص ىربر غفل صاوغلاةردف ليقاذك ) ثالث تاملظ ىف قلخدعب نمافلخ
 هلعفأ ال لوقت لبقتسملل فرظوهوا دبأ ى ا قرفتت ال ضوع هلوقو : كلذريغ ليقو
 طق هتلعقاه كلوق ف ىضاملا نامزلا قارغتسال فرظ طقنأ اك نيضئاعلا ضوع
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 - د44
 لمَ بس لحملام اذا امأَو)

 ”ةئفج قلل لآ نع مدل يفت

 مهتوُدو نيعراشابف مولا ى رت

 طوطو قدس ىف و
 (ميطتستال َكنَلَو ةجاح اذا

 اهميسج لآنت نأ ىنذأ كلذق
 رسممس ملا 0 ٠

 ”تعنص ذق ىذلا راس كلآمأبأ
 5 ل 1

 هنيل مو نانا تالا الو

 جلا ىف
 رمل لك سيم عل

 قلمستايشملا هجو مبل حالو

 نمت يئارملا خيا يك
 قدرت لفلان مناَدلو مْوَمااَنم

 قفا رفيدس نمو ٍنافج ء لع

 0 19 رط ذخف

 قفراقر وم الاىفىتب ادصقللو

 اوقرعأو َكاَذل ماَوْقأ دو

 '(فأبو طوطملا ىلع هم
 .بصخلا دي ضوهوطحتلا لح او ىعرملافاهماس ىأ مهلامحرسالوق )١(

 هلوقو : ةميظعلاةعصفلاةنفجلاو : هيف تابن ال ىذلارفقلا قلمسلا قلمس هلوقو
 مواهدعأو هتبب اج "الماه دجو اذاف ىرضح هن الءاىلاب هلهج قارعلا صخةيباجك

 ريمضلاواملع ىااهف موقلا ىرتهلوقو: ءالتمالا هبداراقهفتو : هايملادحب تمرد.

 فيدسنم هلوقو : مهنمراغصلا هو نادلولةفص قدردهلوقو : ةنفجلا لعدئاع

 متدفو ثم دح ووانسلاوحح نمىأ

 عرقلاستولا ذا فيدّسلا نم * مهلك طخقلانعسآنلارعطنو

 .لاق ةبساحملا باتكى ا طوطقلاهلوق : لحملا ف محشثلا ,مطن ىاباحسلا عزقلا
 لضفتب ىا قفأ, وهلوقو باسحلا موي لبقانطق انل لع انب رىماعت
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 ت18( حدملاف

 ل ا 0
 قئرولاواهرامنا يف نوفيرص  اهنودو نوحليسلا هيلا يحتو)

 قلت لاو نومك اس "هو هو اموي سانا رمأ مشب
 ا 0 هس سا 0 2 "7

 َقيسِداَك دقف قيلعلو تقب  رةيشع لك موج رمايو
 < ا ا ف 0

 ٌقرعِيَو يحضلاب المن مفريو .امشع ةيشع لك حلا ويلع ىلاعت

 1 ٍةحطاباسإ هير تول ىََأ مو كاَذذ

 كيبتحم كلذكو ىلاعت لاق انطصائثلا ىتجا لاقت خلاهيلا جو هلوق )١(
 نوفي رصهلثمو نيحليسهذهو نوحليسذه لاقي عضوم مسا نوحليسلاو : كبر

 ىامومحيلل هلوق : برشي و كما هيف لك أ ىذلا سلجملا قنروحلاو : نيفيرصو
 ريمضلا هيلع ىلاعتهلوق : باودلا فلع نمةبطرلا ىهوةصفصفلاتقلاو : هسرف

 مئاوقلا لقت ةعرس لقنلاو:هب ناصتلهسبلتىذلاة بدلا لجو: ٌنامعنلا سرف ىلا دوعي

 قرع لاقي ىرحت ىاقرعيو هلوق : مئاوقلا ل قن عبرس ل قوذ ىا لقتمس رف لاقي

 رعاشلا فصوامدعب وهم لهر بهذي ورضي و قرعي تح هرجأ ىأ ةيرعت كسرف
 خلا ىجا امو كاذف لاقف هسرفاضيأ فصوو ةليلجلا منلا نمهيفوهامو نامعنلا .

 هسلجف سلحينانامعالارماامل ىرسكى اراشاو توملانمدجني ل كلذ لكىا
 (؟ ١-٠0 بهذلا جرم عجار)ةليفلا لجرا تحتىمرفهبرما من نئادملا طاباسب
 كلذ ف لدنج نب همالسلاقو

1 

 ل

 0 »* ةرامس اني نآممنلا لخذلاوه

 ىقهسح ل جرا قرزح لاقي قرزحموهوهلوقو ردك ل عووم وه قنفلا

 تامىح نئادملاطاب اسب رذنملا نبنامعنلا ىرسكس بح ىا هيلع قيضو نجيسلا

 هيلع قيضموهو
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 هلام تلا مم عن ايداعالو)

 ةبمع دؤواد 7 نامل 8

 كودو ءامسلا ءاَدْيبك ىزاوي

 هم 5 دلل هع

 براشموهسار يف كمرَد ُهل
 2 ا 2 2
 ةنودىهواهم ود نم يذقلا كيررت

 فص نمو مدا لاتنأك 0

 ؟قدنُحَو لكَ تارادو طالب

 قفصت حار َنايَرَو كم
 قطمتي اهقاذ نم ائاذ اذا

 هم هام ع مل د عم

 قسيدَو عاصو ٌحابَطَو رذقو
 لا 3 هر > نو مهول لا كي

 (قب أني ال تملا ُداَنأ ْنكلو هبرتؤملا نمزج و كاذف
 ا ا ا وا وا دلال ا ككل ةدقلا

 لأومسلارصقوهودرفلا قلبالا رعاشلار ع ذي اءاميتب نصحوءلوق ()
 نملدب قلب اهلوقو ٠ ناميلسان ديسمانب ىذلا ءاهب ضراب ىدوملا ءايداع نبا

 اضيأرعاشلاهرك ذو نصح

 راك عراجو نيصخ نصح #2 همام ندر قل

 اهنب رتوةنجلا لهأةفص ثيدحلا قو ىراوحلا قيقد كمردلا كمرددل

 قطملاو ةرم اءافص ىف عي دب فصوا ذهو حا ارلا ىاىذقلا كي رتهلوقو : كمردلا

 ةيلاعةاذقلا كي رتابتافص نماهنادارأ ءارعشل ب اعكحو ةببتقنب لاق قوذتلا
 لاقف لطخاالاهذخافاهلفساىف ىذقلاو

 موطرخ ىذقلاةيلاعفابهص هج اهئاَّذك ىلع ىنرك اب دقلو
 رعاشلا لاقهوحنو جاعلا نمةمشوقنملا ةر وصلا ىمدلا خلا ى ومدلا لاثماك هلوق

 نوصلا بهذا وطيرلاو 0 ىمدلا نقرب ضيِلاو
 تبيلازجسيلو كاذف لاق لأومسلااهف ناكولاةمعتلاورصقلا فصودعب مل

 1 ةين الع توملاءانا ىا بهذ م ىفختسا قبأتلاقي قبأتبالهلوقو
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 ب اهاآلاب حدملاف

 اًذاوسانلا اهيلع عمتجا دقةح رس وهاذاف ظاكع قلحلا ىفاوالف

 ابح سعلاَّف قاحلا هيلع لسقامب هحدم ىتلاةديصقلاهذه لو ىثعالا

 تاني هنبا جوزيراكذم مكه لهبرعلا رششعماب ىدانو هموق ديسب
 اميج هنانب تبطخ ىتح هدعتم نم ماق اف ميركلا فيرشلا اذه

 اب حدمب ةينيش ةلاسر ىريرملا بتكو تمس
 مد(دمجأ نب ةحلط ءارعشلا سمش

 ءاّرعسشلا سش خيشلاب فتش ' ىهلأ ىثنملا داشرإب
 5 . 0 3 : 2 ١

 تيشوشعاو هبابش قرشأو " هشاير امفو هشاعم ' شير

 *ىّوشّرلاب ىثتاملاو ىودنلاب يتلا فغش لكاشإ ' هباعش
 بارّشلا "مش ىلا ناشطملاو بابشلا خْرَش ' نداشلاو

 ع 2 3 - مث 182

 ركش لك اشي هتقفش دهاوشو هتفشمو هيشجتل ىركشو
 رمل 'رمشتسملاو دشرملل دشْرتسملاو * دشملل دشانلا

 هشاعملعهتنعأوهتيوقاذاانالف تشر لاقي (؟) ررحاوبتك )( ١
 0 بابح نب ريمعلاق

 ىريالو شي ري.نهىلاوم اريخو * ىتتي ربدق اماطريخب ىنشرف
 ةوشرلا(ه)ةيحانلاوهو رسكلاب بعش عمج باعشلا (4) رخافلا هسابل(«)

 .ىوقان :ودشرصن باب نم ىظلا ن دش()لطاب قاقحاوا قحلاطب ال ىطعبامةثلثم
 فتئاملا (5) ئطعملادشنملاو بلاطلادشانلا (م) دربلا مشثلا (,) عرعرتو
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 حدملاف ل اهاساد

 هرعش داشنإ ' ىرامشو ' ريشْلا شيجلل شيحتسلاو
 ' هيئاشو ةعاشإ لثشو هرشنب ' رشاكملاو حشركلا هاجشاو

 ةروشلاو ٠ هفوشو هروذشإ ةداشإلاو * همئافش ُدييشتو

 رشنلاو فشاكلا عئشألا ةداهش بشأو هفيرشتو هعيفشتب

 غش ىثاليو ' يشياتلاو يئاشلا شهدي هداشنإل فشركُملا

 هتئحاشمو دشُدلا ريشآبتو دهشلا"رايتشاك هلَدهاشُنو ىثانلا

 لا للا 2 2
 يلغشن هتبغاشلو نياشملا دش هن رجاشلو نحاشملا يقشت

 ًاننشو فرش خيشلل افرشف ناطيشلا " طيشنو ناطشألا
 اننه "هتسش

58 3 7 7 1 
 هثرئاشعو ةزوكشم هنسشعو هثرعاشمو ةرورشم هرامشأف

 دسبجلا ىلع سبليام راعشلا (؟) بوثولا ةبهأ ىلع ىذلا )١(

 رشاكملاو . ةوادعلل نطبملا حشاكلا (09] ناسنالان ديدهنمدارب ورعشللاسمالم

 نعهب ىكحي و ناتسبلاوهوةعيشووأ عيشو عمج عئاشولا (4) اهلرهظلا

 مدت اكمدار هو نينثا نينا تبني ىع .رلا ع اون أ عئافشلا (ه) هرب وهريخ راهظا

 بالا ىثانلا (/) نذالا ىلعأ قلعياموهو حتفلاب فتش عمج فو:شلا (:)

 عطقت )٠١( بياعملانياشملا (ه) ةيقولا نمهجرخأهراشو لسعلاراتششا (8)
 (مزخأنماهفرعأ ةنشنش) لما فو هتيجسو هتقيلخب (؟) قرحت )1١(

 املابسني ىتلاةليبقلا ىهو ةريشع عمجرئاشعلا (19)
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 حدملاف
 3 سام + 0 »ع

 ه'رعش نيلعمشملا ءارعشلا ىاش
 ل

 هشقر شقرا شيقرب هوشو

 هس ١688

0 
 ”هثرغاشمواشحلا وجش مهين اشف

 3 2 ا ا
 كامو هنوكشل هعايشاف

 هيشو بيشلاو "مدل بابشلا قاشو
 6و 0 5 ا ع 5 ف

 000 5 هارشانو قوشلا يرش هروش
 هلومشك ةقوشعم هلئامث
00 511000 
 ةشاشمشح ور وكشم ور وكش

 006 نكي 5

 هتابشو ةيشخم هعشاقش

 .٠ داع و
 هودشل ثلا شتهفودشلو

 تشحو ةرشف ىنايشغ مشي
 - وع .ع

 هو 2 3006 2 1

 هارثراعمو رشتسمةببإ رشو
 هثرجاشم/ شيطي ريمش ةماهش 8 ل ثا

 ه”رهاش شلل ش اج يفر شمأبش 0 5 - هع 0 هرآع
 ؟ 1 2 عشر.
 هارك اشةيكاشو ىف شم هيفشف

00 5 0 0 
 هرطاشيف ةداشنا هفحشلو

00 52 
 هرشابا رشي هاشم رشبو
 هثيئاشت ميشن هن ركشأو

 هشقر (؟) ةوادعلل رهظملارغاشملاو . مريغى عنيقئافلا نيلعمشملا )١(
 برشلا ءانثأ سلاجلابيرشثلاو .ةرمخلالومشلا (4) جاهقاش () هفرخز
 ىذلاريمشلاو ٠ سفثلا مب ركشاشملابيطنالف لاقيو سفنلا شاشملا (5)
 ريعبلاهجرخةئرلاك "ئشوهورسكلاب ةقشقش عمج قشاقشلا (0) ريمشتلارثكي
 ةب رشههوق ةقشقش نالفو هتقشتش ترده حيصفلل لاقيو ردهاذا هيف نم
 ىراكسلا ىواشنلا (/) تاوبشوابش عملاوئث لكدحةابشلاو . مهحيصفو
 ىلاءىيلا فلكت مشجت (5) رعشلاب متيودشي (4)
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 حدملاف 1١66

 ' ءاشحألا عبشُمو ءايشالا دهاش ةدابش ٌدبشأو
 يطراشن لمش " ٌنأمشيلو 2 قاوشأ ظاَوش 0

 1 هع 0 ىث احيتساب رعشلا خيشلا تدشاتف ٠ طشن

 دشنو ' ىثؤلا هديشتل يتباثوو ' هميبشتل ىثاهجإو

 ٌةاشفتو ةبْبش هيشنل هشام اشاح يشلاو قارش *الإب هصخخش

 هريشل يك الشمو ديول نوع حرم ' نعت
 ىثاكلا " فراشُيو ' ىثاج ٌدشَيِل هنوش ةينتب ىلاتتشاو
 راقشلا ةوُحشم ةشاشحلا َرشبَسُس <" ةشاشملا شتم شاع

 حرش راعشالاب اًذاَحش رارشألل ًاماّش رارثلا َرشَْنم

 خماشلا شطبلاديدشلا ةئبشم شوقا شْنْيو "' وو
 هيلع هللا ىلص رشحَلا عيفشو رشبلا ريشبل هفيرشتو «شزرملا

 نبدا موب ىلا ادبأ ائاد ريتك ًانيلست سو هباصأو هلآ ىلعو

 م للا هللا الإ ةوقالو حالك مو هلا انيسحو

 فرخزملا (7) هقارغا ىعزفو 0 ءدعبل 00 ىنع هدعبو هجورخ .(4)
 لاقي )٠١( ناسنالا سفن شاجلا(ه.) هءاروامرظنيل هلمأت ئثلا فشتسا (4)
 ةنيملا ضيفناكضيفيو(١١؟)بلقلا جو رةشاشحلا )١١( هياععلطائثلا فراش
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 ب امهأذال حدملاق

 مه باعصالا ضعن حدمب ىماطسبلا بتكو م-

 ا ماد بآَتجلا محَر نم باتكلا ؛ فرش ا

 زامل را ةدايسو هج َداَرو ُةَتَداَمَس

 رع زأ وأ رانلاك طْخب روشنم نول روأطسم ٍضْوّرلا 9
 المو ديم ناك نأ لسوف لس 00 أ ٌردلاك ٍظْو
 ةيلملا هلثكضف نم ينركمأأم ١ 9 ديم هيلإ قوشلا ناك ابق

 5 5-5 يتيح سوم ره ىلا يلا 2
 فيدل هلا ماد ءاّتلاو دنمحلا خو اعلا لم ليو

 لارا هناتكديدجو لكلاب ؛ 5

 0 18 كك 5

 ه(زيزملا دبع نب رمح حدمب عاقكلا نب يدع لاقو)#

 ساو يلا كل ْيَف نبع دبع لحي ىتاوألاتسمج
 معي رئارسلا بْيَمْنِم كبامو بلاغ ياو ذبل نيو
 0000 3 5 7 2 8 تاك ناعم

 معنم ريخ ىلَو ذإ نيملسملا ىلع ةمعل_ هللا نم تناك ةيناثو
 ريا مد هل اور 2 ا 25-7
 'م روس يعسوأ أملظ مكر نم ةداّوه كيف َسيِل نا ةثلاثو

 .ثيدح وةاباحلاو:صخرلاو نوكسلاةداوهلاةداوهكيف سيلهلوق (1)
 ةداوه كيفهذخأ: ال لجر ىلا كنشعب الل اقف براشب ىنأ هنعدهللاىضررمع
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 اياصولا ىف ب ب ١ةالاب حدملاف

 'مم رمألا نم نومي بح يتلا مم لاذنال نأ "ةمرو

 ىملاك هلل مصممو فيس نيل حلا“ ةسماخو

 7-0 كنب نق كانطنما اَيَر وه ىذلا نأ“ ةسدآسو
 0س حاس "لك ابيلا قس 58 ماكل نأ ةعباسو

 م قزق مم منمكباعس نأ سائلا بيتم يف هنو

 متم مامإ نم بيس نودعي 5و ةةيرلا 8 ةمساتو

 مكي لولا نم لصق يف كلل 5 مولا نأ ةَرشاعو
 03 1 رآثلا رك كويس هل تبعتسا اذإ رافسأ سل

 هد تاءاغشلاو الاصول يف ل
 «هنال دادش نب هللا دبع ةيصو»

 لاقي هلاثبا اعد ةافولا داحلا نب دادسش نب هللا دبع ترضح ال

 يشمنم فرأَو يمال توملا يعاد ىرأ ىنا باي لاقف دمع هل
 اهظفحاف ةيصوب كيصوم ىناو عزأب هيلاف قب نمو عجنمال
 نسحو هللا هركش كي رومألا قلؤأ ن نكيلو مظعلهلل يوتتب كيلع

 بخ لجر لاق, مكحلا كرابملارمالاب عدختى ا خلا نومي بخت لوق )١(
 سملعهلوق (م) لهاجلالاضلاىاىمعلاكهلوق (؟) عادخ ناك اذابخو
 طلمعلا هلثمور فسلا ىلعدي دشلا ىوقلا سملعلا
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 ب ا١ه4- طاضولا ف

 .داز ثريخ يوقتلاو دادزب روكشلا ناف ةينالملاو رسلا ىف ةينلا

 ةئيطحلا لاق ام نكو
 ديعسلا وه تا ّنكلو لام مج ةداعسلا ىَرأ تسلو
 ةيزم ىّينَألل هللا َدنعو رغد دازا ُريخ هللا ىوُتَتو

 7 ىف ىذلا ّنكلو برق فأي نأ دال امو
 فو”صوذ َرهدلا ناف فورعمف ّنَدهْرتال ب ئألاق م

 بغار نم مك بلاغلاو دهادشلا لع يبئاون ُتاذ مايألاو
 نأ ملعاو هيدلام ايولطم عسأ بلاطو هيلا ابوغرم ناك دق
 ئأ نكو ناوملا ىَري نامإلا بحصل نمو ناولأ وذ نامزلا

 لؤدلا دوسألا ونأ لاق اك ّىْب

 بلاط فلل ءاجام اذا كيلع سنو الضف نمحرلا نم دعو
 يحاص نم لعل انه نكي هدنع ديلا يجيربال اما ناو
 ”يغارتتنأ ىتمى ردا كاف اهلاط ءاج ةجاح اذ متم الف
 بئاونلا نوكست هيف ؛ءهنيو هلهأب نامزلا اًذه اًوتلا تبأر

 اليخت قملا عضوم يف لاملاب اداوج نك ىنب ىأ لاق مث
 هجوىف 'قافثالا ءرملا دو دما ناف. قلكلا عيجج نع رارسألاب
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 اياصولاف تباوواس

 لاق م نكو رسسلا موتكم ٌنضلا را لي دجأ ناو بلا
 ىراصنألا ميطملا نب سيق

 'نينضا ىنلاس نمع كرس ىتناو دالتلا نوثكمي ُدوِجأ
 '”نيمق ةاش'ولا ريثكتو َِش هناف سا نينثالا زّواج اذا

 نيكم داؤفلا ءادؤسب ”ناكم ىنئمّْتااماذا امون هل ىدنعو

 ةليخلا عدت الف . لاملا ىلع اموب تبلغ ناو نب يأ لاق مث

 نسحأ نأو لايع 'ىنّدلاو ”لاتحم ”ميركلا ناف لاح ىلع

 ناف الام نطابلا يف نوكنام لقأ الاح رهاظلا ىف نوكنام
 نكو هتدذنر اقإلا دنع تربظو هثميبط تمكن م مركلا
 ىدبعلا قاذح نبا لاق م

 ىلاملا نم دمت دق ًالالخ هوبأ هئَرؤا دق ىنأ ثدجو

 ىلام تامزأألا يف لقام اذا يت ّلع :نوكتام ؛ءَكأف
 ىلاح يأزلا لهأ دنع ُلمْيو 2ىضارع ْنوصأو ريس نسحتف

 ىلاوملا وت نصصْخأ لو هيف لكأ ل ينماا تل ناو
 هكناك نكف دساح نم ةلكت ممس ناو ّىب يأ لاق مث

 ريدجى أ نيقو ٠ هرشن نهقحاهمتكىذلا ثيدخ ارشن ثنلا )١(
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 سلس )1: اياصولا ىف

 ىلع ْبِملا مجر ابلايح اهتيضمأ نا كناف دهاشلاب تسل
 لفانتملا طفلا وه *لقإملا بيرألا لاقي ناكو ابلاق نم

 قطلا منا لاق اك نكو

 يم نإ ”مش ميش نم امو

 مج ريغ ىف دساح ةملكو

 نالت زم نع طي
 اميلط ينام 0-9 وذو

0 
 هنع تحفصفا هبيعلا تممس

 ىيجتر نم فل انأ امو

 ىنيذقتاف ىّرم تلقف تعمس

 قديج امو اهل قّرعي لو

 ' ىنيلتا بينت اذا سلو

 يبدو ىسح ىلع ًةظفاحم

 هدراومدقفتتو هرشاعن ىتح ارم ا س ىأ لاق مل 3

 هخاّوف هريخلا تيْضَرو ةرشعلا تعطتسا اذاف هرداصمو

 ىدتكلا نما لاقاك نكو هرسلا ف ةاساوألاو هرثلاةلقإ ىلع

 مهءاخإتدرأ اذا لاجل

 ىقذلا وةبابللا ىذب ت ىف ظاذاف

 ةلز ةلاع الو تيأر اذاو

 ا ا او
 دمعمو ملاعق نمسوو

 'هدشاف نيع ريرق نيديلا هيف

 دذراف كملح لضفب كيخ ًاىلف

 هتمطتسا مهنول امو تأطبأ امو ترصقام تولأ املا )١(

 ةبابللاب فوصوم بوبلم ل جر لاقي بييللاردصمةبابللا (؟)
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 اياصؤلاف . تئككلد
 الف تضننأ اذاو طرت الف تيبحأ اذا ىنب ىأ لاق مث

 َنوكي نأ يسعام اوه كبييح سبح لاقي ناكدق هناف ططشت
 كييح َنوكب نأ ىصام انوه كضيفب ضنبأو اماموب كضيف
 يرذملا مرشملا نب ةبْه لاق اك نكو ًاماموب
 اةيماسو تييحام ءار كنف انخلا نع حسا ورحل القمم "كو

 عزان تنأ يتم يردتالكئاف راقم ابح تيبحأ اذا ببحأو
 8 ر تنأىتم ىردتال كناف ايراتماضمب تضفبأ اذا ضو

 ةحمو كايإو ثيدحلا قدصو رايخألا ةبحصب كيلعو
 رعاشلا لاق اي نكو راع هناف رارشألا

 بح اذ متشاف تقاشاذاو مشت ال مانا سه 3 لظلم سو و 3 بلا "ثم هّبَحَص نم بو 0مهف ٍبعراو رايخألا بحصا
 بعذلا نايعأب رفصلا ىرتشي ىذلاك ادغو ّمتاش نم نا
 بَدَك ءاش نف سلتا عدو مهتثُدح اذا نانا ةقادضأو

 مهكمدرالا اهنبل ' ءاسنملا ةيصو اجد
 املعبلغبقل (؟) تالزلانعافاصاميلح نكىاشحفلاانحلا )١(

 لهأ عمجأ دقلورضملامسن ىهتتيديرشلا نب ثرحا نب ورمع تنب رضاع اهمساو
 هللا ل وسر ىلع تدفوواهنهرعشأ اهدعب الواهلبق طقّأر ما نكن لهنارعشلاب ملعلا

 )1١١(«
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 بل# ال السولاف
 ابعمو ةَيسِداَدلا برح ةيميلسلا ورمع ْتنب هاسنللا ترضح

 ليالالوأ نم محل 'تلاقف نيمجأ منع هللا ىضر لاجر ةمررأ اهوثب
 ىذلا هللاو نيرا مترجاهو نيمئاط متل نإ وباي

 ةدحاو ةأرماوثب مكسنا ك دحاو لجر ونبل مكنا هئريغ هلإال

 مكب طجه الو ملاح تحسف الو مابأ تنخام
 نم نيملسمللىلاعت هللا دعأام نوملعت دقو مكبسن تريغالو

 ةيفابلا زاّدلا َّنا اوملعاو نيرفاكلا برح يف ليزجلا باوثلا

 اوُرِبصا اونمآ نيذلا اممأأي ىلاعت هلوقل ةينافلا رادلا نم ثيخ

 0 مثحِبصَأ اذاف نوح مكلمل هللا اوُمْداو اوطلآرو اوثرباصو

 قر صبتسم مك شع لاتقر ىلا اوُدعاف ةنيلاس "هلا هاش نا

 تّرمش دق برحلا ُميأَد اذف نيرصتتسم هللادعأ ىلع لبو

 او"دلاجو امسيطواومميتف ارق اسم يآ مرضا ابقاس نع

 ىف ةماركلاو ملا اورفظت ' اهسيمخ ماّدتحا دنع ابسمر

 هللالوسرنأ اورك ذووهعمتماسأف ملس ىنب نماهموق عم لسودهيلعهللا لص
 ىمويوسانخاي هيهلوقي وهو هدشنت تناكو اهرعشهبجعي و اهدشنتسي ناك

 قرف سمج هئال كذب ىمسورارجلا شيملا سيما )١( لسوديلعهللا لص هدي
 رعاشلا لاق قاسلاو ةرسبملاوةنميماو بلقلاوةمدقلا
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 انانضولااف ١598

 ىلع نيمزاع ٠ ٠ اهحصأل نيلباق اهوثب جرخف هماقلاو ٍدلخلا راد
 لوَقي مو اشنأومهرك ارم اوُرداب نيل مل ءاضأ الف الذوق

 هحرابلا انَسِعَد ذا انتحصتن دق ه دمص الا ٌزوجعلا نإ قوخااب

 ”هملاعلاسورضلابرحلااوركابف» هحضاو ناب تاذ ةلاق
 هحبان ايالك ناساس لآ نم « همّئاصلا دنع َنْوَقْلت امناو
 ”هلاص ةايح نيب اونو ه هحتاملا مقوب كتماوةيأذق

 نا
 لرش وهو نانا لم ىلاعتللا هجر دق يّح لئاقق مّدقتو

 دانسلا ىارلا وقول رظنلاو دلجو مّزحُتاذ روجملا َّنِإ
 دلولاب ايو اهنم ًةحيصن دشكلاو دادلسلاب انئرمأ دق

 دبكلا ىلع دراب زوفب امإ دةدملا امك ب رملااوثركابف

 دغّرلا شيملاو سو درفلا ةنجىف دبألا مغ مدون ةئيم وأ
 اضيأ '؛تلراثلا لمح مث ىلاعت هللا همحر دبشتسا تح لتاقو

 لوي وهو

 « اروزالا سيملا شيلا برضيدق هه
 لاصئتسالاو كالهلا ةحئاجلا(#) ضوضعلا لوك.الا شو رضلا (1) ةفصهلجسف
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 ت4 اياصولا ف
 انطعو ًابرح انثرمأ دق افرح زوجملا ىممنال لاو

 انُحزَسوُرْضلا ب رحلا اوثردابف امّطْلو ًاداص اًربو ا

 انذكل ساه نم مششكت أ اَنن ىَرسك لآ اوُنلت ىتح

 "افرع ةدجي مكيف َلثقلاو امض مكنم ريصقتلا وئتامأ

 لوتي وهو عيارلا لمح مث هللا هحر ديشتسا ىتح اضيأ لئاقو

 متدقالا ءانسلا يف ورمعل الو « مّرغأل الو ءاسنخل انسل

 مرضخ رمضخ لوه ىلع ضام ٠ ملا َشيج شيلا ىف فأل نا

 مَرْك ألا ليبسلا يف هانّول وأ « متثمو لجاع زْفل امإ

 يملا (بنلبف هتوخا ىلعو هيلع هللا ةمحر اضيأ لق ىتح لئاقو

 وجرأو ميلتقب يفّرش ىذلا لل دملا تلتف ابنع للا خر

 1١نب درع ناكو تمحو ٌرقتسم ىف موعم ىنعمجي نأ ىبر نم

 لكل ةعرالا اهدالوأ َقازْرأ ابيطني هنع هللا ىضر باطلا

 هنع ّىضرو هلا همحر ضب نأ ىلا مهزد ام مهم دحاو

 -مهد6[ةاصو ىف ةلودلا رصان ىلا ىمرضملا نب ريزولا بتكو اليم

 هللا نيمو ةلودلا رصان لجأ ريمالا هاقب للا لاطأ

 ريصلارسكلاب فرعلا () هعنمدتح انالففللاقي )١(
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 اياصولا ىف ب  ١"ه

 نم هللا َكّرعأ ايندلا ُدنثِب ىذلا َّنِإ هلع اعيفر همّرح ًامينم

 باجل اهيصاوندب تللكتو اهيصاقأ "هنم تللجتف ايما كبقزانم
 بواب اهّرايخأو اهتايعا كَل ىلا ُبلاجو اهّرارحا كيلا

 رشح وبأ بتاكلا ايزولا ذهو اهاث ابك رحو اهاوه اكلت

 لاوع*“ 2 كارذ ىلا هيتممص هلا ءاخبأ لمآ كّدبع وبا نب ١

 نيكلا ٠ ذفانلا ؛مزملاو ' نيفسلا اب لاوع عمرلاأك

 هرحسلا ذاك ادعت نانا نم للا نيلتام 5 عدو

 قوشتو اكسم 'مفنت قولا اهنأك ةدومت قئالخو اهدسحب

 نع ينم راو ةطح وأ هب يرزأ ارو كلام يرلا إو
 رئالاو رْدَقلا فيم ُهملَت دبتلاو رتالابال نيملاب ةملعيو ريخلا

 ىلاعت هللا هاش نا نامآلا 5 اقص ناسحإلا اك تلز الف

 «/امفاش دمتمملا ىلا اضيأ بتكو »

 يبس ىل نعلو كلام اهجو هللا كَديأ ىل رفسيام

 لاق هرشقت ىاءاملا نفسناهمال ةنيفس تيمسو ةنيفس عجويقنلا ]

000 
 انيفسهؤامرحبلاجومو * انعقاض حبلا ان "الم

 ةبلص حر ىاضرالاهجورسكلابدجلا (5)
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 ت4 اياضولا ف
 0 ٌدمأو هضارعإ دعب َلْبقَأ دق نامزلا ُدِجَأو الإ كتلسارم مدع 5 هع ا ع ع 8

 يدب نم يندثو ابنانع ىلإ ىتث يلا ىَرأو هضاقتنا لبح
 ًالبتمو ٠ هوت ُدوْلأ البج ُهدَعَأ ىذلا ُداملا كلاف اهتاسحا

 ىلع هيجانأو هلستب هيلاعأ ' ًاظلسو هوقص نم عدكأ
 ةعدقلا هرم هب ْتَتبس هللا هاني الف ناك انو "هش
 بيثلاي كيلع هوانث ىناتأو ةميركلا ' ةمذألا: همم تنَلسو
 نم هناك كملعأ نأ ىَمرَل الام وا ابص به امتأك ًالاسزإ
 كدْنع هل َمْفشَأ ناو كتف ىلا زيحتلاو كتتهج ىلا عرطقنالا

 فرش كنم اهب ووو معيفشلا مّرك اهب ُكردأ ةنسح ةعافش

 ايضورب هتملطأو اها هتفوط نم ىهو ' عينصلاو ةفراملا
 اريحاوتلو امل هك نش دقو بف هيلع ضرع مث اهابذو
 امّرْم تيلوأ امو ًامجترم تبهوام نوكب نأ كرخف هللا ديم

 مظعب ىا عم امر لاقي (؟) ليسلانععفترم ظيلغعضوموفقحلا )١(.
 ةغباتلا لاقددعب ىلعىا (م) هبيصنو هتصحب ىاهطسقب هلوقو

 نيرفلا طحّشلا ىلا هقرافم « فُأرثمو ةنبرق و
 ةعينصلاك ناسحالا (ه) ةطلخلا (:)
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 0 تاةكالال اياصولا ىف

 ةورولا ْن امظلا + شتر مك لوبقلاو فاعسالا امل م يقرأ انأو

 اهتنرقو ةميدبلاةليجلا ةمجارابهللا كديأ تننمن 1و لوصولاو

 ٍرْوْنَك رك اش نم ركشلا تيضتقا ةعيفرلا ةئوصملا كلاوحأ
 ىلاعت هللا اش نا رك اب مامغو رهاز

 عفشي ناطلسلا ءايلوأ ضعب ىلا ىرعملا بتكو زج
0 

 » يع نها هللا مدو

 ِر ومأالا' 0 َرخ كلام ذاتسألا قديس هاك ”هللالاطأ ىباتك

 9 ركل شنو كس لاح نع روهذلا قانعأ انطاَو

 ديمو ثوظم هق.الخأ فرشلو ُس هتابجاو "نع ريصفتلاب امهعم

 نلحأو نيا رقص لعالسو نيالا بود دنحلاو
 يو هعَدال قؤط توام مزأللا ردها " مزاملا مقلب
 تكبَو ' تَراف 4 سوا ءاج هَل تسلل عيبرلا نم

 مامزلاا مب دشي ريعبلا فنأةرتو ىف لعجتر عش نمةقلح ىهو ةمازخ عمج 60(
 ىاقوط تاذهلوق 9] مسقأ ناعفيل هيلع مزعلاقي غ9] روماللانهاهزاعتسا

 تحاص )2 شيرلاهب دارملاو بوثلادربلاو : ةمامح
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 2 تاعافشلا ف

 املا يفآآل َىِبَف ضع نآق َةباوُذ ةيلاع تنال 'اهريش

 ليلا ديلا رطتتو يقل ليف رقلا ورك ضْرأألا يف آل

 الخ ىلع تسآ الو مان لا اش لإ قوش

 ل هتمذخ تلاف ىلع ىلق نم

 'لغاو مب ١ كلذ امناف ُهَدِ ب قراسلاو ٌمدلَو ضلا

 0 فيلكا 0 و فيفختل ًايحَوتو لفلع
 هنجش ىلا نجشلاو نطو ىلا * دملا يابس ناقل ىلا بسأل

 ”باّتسلا ىلا فرارتشا يح هتاجاتم يلا كلذ لالخ ىف رحأو

 رقتلا تيم تيما فيض ناك ذإ بآل دوُرو ىلا فئاَرْلاو

 ماشننا ةبيطاا ةواخا ىثتأو ” رخل بلح اسدارم هراج ثيغو

 ةيداصلا ُدَجَو اهم ىلو رفسو - مل اًفاتسأو ِرهّزلا

 آو قواشاا م 5 8 يلح نب ةلاريال * يداغلا ءاع

 ”قعالاقي قوقعلا ف لثملاهببرضي ةفورعمةبيود(؟) امنزحواهمه 0(

 فراوشلا (ه) بيرغلادوعلا(؛) لخاد (* م) هلوسح لك ابر هن البيض نم

 سدارملا (5) ةقانلادلوهو بقس عمج باقسلاو ٠ ةنسملا ةقانلا ىهو ةفراش عمج

 مىلاثبلارفعجلاو . نيطلا بلحلاو . ال ماءامابف لهرظنيل وبلا قارس ىقلي يذلا
 ةياحسلاةيداغلاو ٠ ىثطعلاىا ةيداصلا 00 اهمتشا )0 اهضعب ىوطوأوطت

 ةيب ارءاثيمىفةيراسرثا ىفةيداغرثأ تلاق:ئث نسحأ ام سحا ةنب ال ليقوةو دغأشنت
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 تاغافشلا ف -١180 

 قيدصللة راس ' ريشتلا ةكحياض ادبأ هللا ابلعج ق راطلا بانا
 قومدلا قاب الا رابتشا هتدّوع ”رتشال ينإو ريشملاو ؟ ل ف كلا 0 دع
 ام مع ابتمتك ولو قوزربلا مئاش لالدتسا رهتف رعع ٌلدتساو 7-0 00 - لم 2

 ”فيكو " حالا ىف اهب قلو حاّرلاب جاجألا ةميبن دا
 ةَرظَتلاو لزانملا"ىَوَط نم دتتسوو لزابلا داق نم ”رستسي
 نأ:لع ْدَثَو ةيفاش ' قلط تسب ةلبلاو ةيفاك قلع ىذ نم
 الو ةابللا هيلع كَ الَو ةابظلا " هل 'منسنال وتحاس تىواثلا

 اني 'نكل * قتاطألا قي[دل ةعفاشلا الو ةاطق درو ”هؤداصيإ
 ناسنالا بلطاذا قوقعلا قلب الا باطلاقتي (؟) ليمجلا هجولا ريشبلا )١(

 نأةيواعملأسالجر نالاقيو ادبأ نوكيالارمأ بلطهن اكف قحت سام قوف
 ىنوف لاقف جورتتنأ تبآودلولا نعت دعقدقوابل اهرمأ لافق ادنه همأ هجوزي
 ةلثمتمةب واعملاقفاذك ناكم

 قونألا ضي داره « اًملف قوقعلا َقبلاَبََط
 هانعف هيف عمطيالام هنأ الاز رح هضيبف لابجلا نقف ضيبب رئاط قون الاو

 ديعب كلذ عموهو هيلا لوصولا ىف عمطي امبلط كلذ دي لملف نوكي الام بلطدنأ
 لب الاريس قلطلا (+) عطق (0) ىف () امهف تابن الة عسنملا ضرالا حاربلا(©)
 ابماخي ىعارلا نال قلطلا ىلو الا ل للاف ناتليلءاملا نيب اهني نوكي ناوهو بغا دوروأ
 هنمايمىلاهرسايم نمرمت ال ىاهل خنست ال(:/) اهريس ىف ىعرت كلذ عماهكرتي وعام ىلا
 ةهحجطسو ىلا ةاطللاةرئادو . نينثا دحاولا ةريصملا ةعفاشلا 0 .ؤش كلذنال
 كتببج ىا كتاطل هللا ضيب ىلارعالا نب الاقو ناسن الا ف ل معتساأمْب روتبادلا
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 ل ا1/ء ا تاعافشلاىف

 مكف مول حطو .ةراسلا سا رةيراجلا مون هم

 هريغ ليزن نأ ' ةتلابخ قفخملاو ٠ ُهتلايا قبألا حاَرطا

 وبأ ىديس ناكو َرَدْم َغَأنْنِإَو 5 مدَقَت ْنِ رتشألك

 نو ع هللا ع ذانسألا ىديس هآلؤأ اب 35 امال نآلف

 ردكب ىقسلو ' رماَذلا ةاصحو * داك ةانجّدمل كلذ

 0 هيدي ىلع هسا لج هلل ماغأف رملة ثم ىلع كَ

 لجالا رجلا هل هللا َفاضأت ” ءانفلا عرق ءان الا رص:

 َفَرتمَبَو * ةنايلصلا ذ دج نأ همئم دف لجاملا ركشلا ىلا

 2 ل م6 1 0 00

 عمتلبو فلخلا بان طوقس طقسإو ةبرصلا .فاّرتقا

 بابسأو ثدقنْلا ىَرع كلتو < عيدبلا سلا ةفاّش عامتلا

 هتكيشهتلابحو 0 ديصيالو عجري ىذلا دئاصلا قفخلا(م)هتمزح 0(

 ئثلابلط بهذي ىذلادئارلا (4) توملا ىلع فرشأق تح برض (م)
 مهجح نع نوعجري نيذذلا سانلاككرت ىا(+)هموقةقيقح ىمحي ىذلادئاذلا (ه)

 برعلاو هولخىاءانالارفصهلوق (7) هرمأ ىف برطضملل برضي لثموهو

 ةنايلصلا () ىئثاوملا كالههب نونعيءانالارفصوءانفلاع رقنم هللاب ذوعن لوقت

 فاخلا )٠١( حلطلا غمصوهو برصلاةدحاو () ةلقبلاوهو نايلصلاةدحاو. :
 عطقت ةب رق نعسلا )١١( ادعاصف ةرشاعلا ةنسلا ف ناك اموهولزابلا قوف ريعبلا

 اللو " ذقاوام لعل دع ثةساو ني لعل لس هتبانعلا
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 تاعافشلا ف -بواللاد
 ل 53 1 4 هلل 3 9 دع
 ةمثلا فرط ىلع هنم هللا هدأ ىديس ةيانع تناك امل تدك

 حشارمو اهرصو ديلا مْنس ني ' هن آف ' نقلا نود
 عافيلاب هدان قوم ' عاْدأب باَرش اهرذ ال نيملا
 ' عقصم ُبيطخ هاقذلا دنع *عّرتتأل هَ نات
 ةدسأب أوت نسأل ةعاسأ ١ ةنثتا نيح ّىأ هيلع هاوس

 5 1 د3 را 0
 راتؤألاب هتنم ركش نم ةطيغ بنك ذرت ثالث لك فو

 لك اش بيرغ ىلع ىرج لهو " رارملا تاَذ كلذب ًةلصتم
 نابعثلا ارفك هترسسال ًاقيرط عبتا امن إ  ةجحم سراد ىف راس وأ هللا د 0 م 0 ُُ

 1 عانصلا ئرابو
 ب 00 3 لي

 *لنلا ايتتم ىف لاس رعُدَو جيشا طملا تبني لهو
 عيدبلاو .ولدلاك اهبىقتسيدقواذيبنريصيل بدي زلاوارمتلاامف ىقلي و اهفصن نم
 ىلعتن اكدترانع نا ىائّثلا ىلعاةمقلاو . شيشحلا نمةضبقلا ةمثلا(١) ديدجلا
 ىلااهرصب وديلا مسني هلوقوهب سناؤملاهريشع (؟) ةلضافمنودب سانلاة ماع
 ئثلاةرئاد()رومالا برجن 1 برضي.لثم (*) هيلاروظنموةماكلا ع ومسم
 ٠ عطبتالىأعزفتالو ٠ هناوعاوهلهانمهفنتك |نمكلذب دارملاو هب طاحأام
 ققالخالا ىضرهناىأ(0) غيلبلا عقصملاو . برحلا لع بلغدق ةوةلب اقملاءاقللاو
 .رهظلا ارقلا(م)ةديدعتارمىا(7)ليفثلا لحاوهو رقو عمج () لاح لك
 كلذو ةعنصلا ىف قذاحلا عانصلاو . جوسنملاريصحلائرابلاو .ةيحلانابعثلاو
 ,هرجشهجيشوو ٠ حمرلإ ىطخلا(ه) هدا دجاكدتقي_رط نسحو هتماقتسا نعةيانك
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 - اال" ب تاعافشلا ىف
 م. هع سك .

 روُرم بيبح نسحأ هنال ءانثلا قشع نم موأم يغو
 ع2 .رماع 2-2 0 0 0 .

 " مير لك ىف هاعدلا نالف ىنأ ٌلهأ ثبذقو َتِيلْوُأ ىذلا

 عيبرلا ءاجر ُهْوِجَرَو
 -سا د# 0. 8 اما ع لحام
 ”ةلصاوح رمح ضرنلا ترج اعىلع فل تاراطقلاد الوأكس غزا

 ابيضقو "ةرمس اعرف لْجَرلا اذهو ىديس ابدل لآطأ نأ
 ةدحاّولا ةمامقلا 'انثرصنت داو اًنيلَأَو ركو اًرئاطو ةكاَرأ

 عى رس 03 21 ل

 نوكنف ليثتلا اذهىلع ديت لب * ةّدراقلا ةمْمللاانَل :يضنو

 تلم مسللا هلامأ اذا 0 ْقبعْشَو حاتجشرو 5 5

 .لكب ىا ةبآعير لكب نونبتأزيزعلاليزتتلا فو عفترملاناكملاعيرلا )١(

 هلبقوةئيطحلتديلا (؟) عفترمناكم

 هلباوّلقلاَتِنأعيب رااءاجر * ايئان ناك ناو ةوجرأل أو

 ريقو" ىلع هفطعتسي راغص مهنا ىااطقلا خا ارفكم هلعجو هدالوأ بغزلاب ىنع

 خارف ىلعاهؤاقتسا أ طبأ ىنعياطقلا ىلا دوعي اهفلخ ىف ريممغلاو هتيبص بيس هئاطع
 اهدلج نولف شيررلااملع تبني ل ىا هل_صاوحر >هلوقو ناريطلا نعزجعتر اغص
 ىلا دوعي ريمضلا نال اها_صاوحرر جلوقي نأ بجي ناكو رمحأداجلانولو رهاظ
 ىف عيبا ىلا دوعي هناك هلعجو ةيفاقلا لجأ نمريمضلا رك ذهنكلو تازجاعلا
 ترك ذامل صاو>دارأ هن اكو ثنؤملاو رك ذملا ىلع عقب عيملا ظفلو ىنمملا
 ةدرفنملا (ه) اهدوحانمعت (؛) اضغلاةرجش ()

7 
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 تاعافشلاف 220 واس
 قطن هريس نع قطب يناس هَدَتعا هَل َلَدَتعا نِإَد
 نك دقو 9 يراضلا دي نع را الا ' ةبماقلا وف نعد رام زا

 ةانقلا ُكاَر ْذِإَنوُذ افلا قوي ىديس نحاذأ نم تن
 ينارت اف دوئرطم رمل ديفت نع دوراوملا ٍدجَولا نيِمضَو
 28 'هتبأ دنت ىأفق ا رم 'هأ لع لوقأنآلا
 ناسللا ْبسَح ابيع لتسأ الو ' يع نرحل هوقالخ نم

 3 ُتسَلَو كلا لضمان عم نانا ملا ظرف

 َط نو هبقانم َر 2 افتخا لَو تك نإ همك هاّرتما

 اس اما ةقانلاو امال سرقلا عن! 3 ةعينصلا 'ماَمتِإَ
 ىتح ةروشملا ىلع ةروشملاو ظل هاو ةنألب نالف ىل

 تقَو لك هنوشو نوسنتبم هتنيغل ' 0 هلآقطأ ىلع مْ

 زد نب جرحا ءالكلاب بدلا لاوس نولتسي

 بزرسلا تاق 32 مع هءولط نوبقريو ءاللا نع
 ةمعتلاو ىلا ةَجاحلا ذاع َ بارشلاب تابمألا نا م
 اهركذب ىقرش ' هالبش هل تناك َنِإَ ىمعن اهلثم نبل

 ةجاح )2 ادحا 09] بهذا 09] رامزملا بصق ةخفانلا )]
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 تالا ركتلاف

 هللا ءاش نإ َالَوطَتماهيف ةمذخلاب ىلع ' مَن

 مد ركشلا يف م

 «ريصبلا ىلع وأ بتك»

 اقاوم راَرحَألا دنع هنسحأو ؟ركش فورا ْبِجْوَأ

 مدقامتمفشو ًاثدتبم هبتعوطت كنأ كلذو ىدنع كفوثرعم

 كيلع بجؤأ ؤأ نيد َكَمَرلُأ ىل دك يغ 3ع القسم هنم

 انأأم , كفرعتو كناقل !| نم يظحب ذخألا ن ء ىنملطقي 9 تح

 ىدا فو كتم ىلا تايضالاو كماننإ 0 نم هيلع

 .يتبغرو ةماللا ةلزأم نع يد كريغ َن نود ليما كابا

 لعأبوق الو ةمدخلل ًاداتعم سل ىنأو ةماعلا ةكر اشم نع

 نم يبان امد كتل ُولعو كرذف عامترا كمنمب الف ةمزالملا

 0 َبجوو قا مع لغشت ىتلا رومألا لئالج

 ىريخو ىِرْك د ديدْجَسب لوطتت نأ هسننب 3ع نأنم ينو

 ةعينصلا 5 كبغريو ىردبو يِلصَو ىلع كتم ” نم يلا ءاغصالاو

 هَل ىنم ىعس ريذل ينم كلذ بهو ىذلا أن انأو ىدتع

 نكس ()
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 ركشلاف تباةالو

 كلجأ يف رارحألا ةفاكلو كل كب نأ هيف هتدباكب صن الو

 ةَردقليف ة ةدايزلاو كّودعتنبكو كتممن ةطايحب "كيلع نأ

 لمحت نأ بحأال ىنأ 0 لاو كنم كتاكم يلذجالو كل

 كم ّلا ةروك ذم ةفراع ٌدتعأ الو كلل آلا ةنم

 م" ءانيملا وأ بتكو»
 تذَحَأ سأبلا نم كذيقنو ٍرمَقلا نم كّقيلط هللا كرعأ انأ

 ُتدَف ةنيح لاح ةيأ ىلعو ٍريكلا ةّوبكو رهدلا ةرثع دنع ىديب

 ريغ ىف نومبفي نبذلا لاثمالاو ناوخالاو لاكشأألاو ءايلؤالا

 ' هللا ةدنع تلخ ىأثلل ايغاوناك نبذل ثلا مهو بل

 ىقلطلا ىلا ًاباتك ىل تبتكو ةمعنلا ر ولا د دعب لا تذدرو

 تطاحأو ومالا لع تيصتسادقو هتنثأ كيل إ كنم ناك امناف

 نم ىطعأو هرسي نم لّذِبو هرشب نم رْثكف بئاوثلا ةيإ

 ىلا, فو رعملا مساقلا ني دمتمّللا دبعوبًاوه() كر معى ليطي نأ ىا 0(

 سانلا ظخأ مذكر ةرصبلابأ شنو ةيرجه ١١ ةنسزاوهالاب دلوءانيعلا

 هئارظن نمدحأ ىف نكي ملامءاك ذلاو باوجلا ةعرسو نسسللا نمهيفوان اسل مهحصفأو

 .ىأ (ةلسلاىلاوعدتةلغا) لثما فو رقفلاوةجاحلا () ه مم ةنسوت
 ةقرسلاىلا
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 ب ا ةالك د ركشلاف

 ؛تقأام ةدم ىل امركم هنكحأ هّرب نمو همركأ هلام

 تكحتف هلام ىف ىنمكح تعّدو امل هدئاوف نم ىل المو

 تركشف ' هلؤط يف دازو تكمن اذا ىدوج فرعت تنأو

 ينذاعأو كمامأ ىنءّدقو كامح ”لعأو دارج هللا َتسحَأَ

 'تّققاو ُهَللا كلكم امم نعت دقف كامو كد نم

 ةعس وذ قفل لودي لجو نع هلو ىل هلل هرّسيام ركشلا نم
 قفيرشلا ةبترلاو ةيلاملا ديلا كل لمج ىذلا هلل ةجحلاف هتعس نم

 ٌثبو َكِلْدَع نم اهف طسام ةمالا هذه نع ُهّللا لازأال
 "كدر نم اهف

 «رهاط ىبأ نب دجأ بتكو»

 كّرب نم هب تأدتباام ديزملاب كتم هللا لصاو ا لصو

 1 ص نم لاح ص كدا عسراولا كاضفو عيت

 هرهدلا هملثام مرف ةلأسملا لذ ىلا اب ةجاملا ةرورض انتعَد

 ةناؤم [اتكو انتلخ نم فشك ام دسو انترءوثرم نم
 ةلأسملا نع“ ةتايصلاب اًنهوجو َد 5-9 اند دوم 2 ناو خالل ناحتمالا

 كئاطع (9] هتعسو هماعت| 0(
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 ركشلاف تكامل
 ًةجاح ففداص فورم كنظ اف ةّدوملا لهأ دنع انها ىو
 ةنووم الب تءاج ةنوعمو ذب الو لذ الب ابسابلإ ناك ميسو

 قحو بنالب كرذأ مو هلي الو ضراعالب داج نو

 1 ظ7 ةمارح الب ”يجوأأ

 كلملا دعس ريزولا ىلا ىريرملا بتكو»

 ةديصقب هنأتك بتصاو هركشل

 هدوعسو ةَديمس هدوُدَج تماق الفلا سلجم دبا امد

 نوم و سؤاوتاو فيم ذرعا ناش
 عاسوومت مما هتاعاس هيلع صعيب هراَددم ىلع هرادصإب

 هلم ليماتلاو ليحتل ىلا ُهلسْوَأ ىذلا م انزال هك

 قيذآو هرسأ نم قلطأ نم كش ليوثتلاو هبونتلا ني

 نوع ةدعسأو نامدقلا هب 'تّضبت ولو ا مام

 ُديعلا َعاَرْسإ 4 هيلا ْعَرْسأَو 5 وعملا بابلا زامتعا ّمدَقل نام ل

 ركل سو نامإلا قوقح ضل ىَدويل ورعالا

 دعسيَف دعصلا نأب هل[ نمو دمَقْلا ضب ىنأ نكل كل نآسألاب

 ةرطاماهسحت قلاةباحسلا ةليخما )١(
 4١١١
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 ةبوجالالئاسر 2 اا/8 ركشلاف

 حوطو عم همز دصقلا ةَرظح موحو دبا ةَوْطِخ ترص انو
 هركفي نع ىلي امب مدح ركشلا نع مش نأ رْذُملا

 ةيدبلا أ الولو ضير هلا ىف هعْبط عبط دبشلو ٍضيرلا

 ديب نأ َرَدَق ( اهيوأسم لمت هو اهم بسح ىلع

 ٍط اذه مشل ٍْضاَيك رعش ضي رجشلا ىلا َقَرَولا

 َوهَو دودعم ًاطخأ ْنِإَو دبتجلاو ٌر قوفنم رفرتعلا ينو نأ

 نمأ ةيسساف خبل هلم نيب ارخ هني ني نمل لأ عاب

 نصَو . ضار عتس سالب وتمذخ ٍفيرشت يف ةيلملا ءاَرالْلَو

 بارتجلاو بايإلا ايام نع دليهأتو ضاتت*إلا ن 5 هتحدم

 ّوبملا ديزم باز ألا ىلع هاي اع 1

 ه(ةبوجإلا لئاسر يف)#
 *( يّرمملا بتك)»

 ”هبغتلو 'َرِدْب نأ هلالحل لمّوُي ىذلا ىديس باتك درو

 نمر ٍسمنَأ نع ' ّضْمِي نأ هنمز راحتلو َرحتسي نأ

 سمشلايبصتال لبجلظفف ريدنلابغتلا (5) اردبريصيوكأ 0(
 قش ىأ ا هزامدرييف
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 ةيوجالالئاسر 2 8/١

 "نك نأ تنكو ٍرهَز بيطأ نع'جوبت نأهّقو ' ةك الو
 ةدئارلاو باحتملا ناكم ةقفدلا نع ' فاخملا لاوس ةَرابخأ

 هنم ىَأ ل ناطلسلا يدُيأ نيب "لثم ولو . باحسلا عقاوم نع
 هلثمو ّيركللا ءزملا نم بسنأو "ّيرادكلا نم قّدنصأ
 بازألا الو ' 'مشملا هنع 'بجتحم الو باب هود ' فاكال
 بوثجلا ىلا "يئجلاو 5“ اًَثلا نارجه رم دق هلأ الولو

 هنكلو ةرضملا كاتب ةماقم ئاّرلا ناكل بيرغ حمال ّرظنال كو شل ل صول تي 55 يرن روك دفن ليس ىلا ظني "نما "ارا تاذ
 ., و 5 م 3 عءارك عال وم 5
 نميلا نم ةلمشيو هساّرم_ ىلع ةنيعي هللاو ارما عمزا دق

 ةطوّرلا ىلع لحما مالسعيلا ىدهأ انأو هسآبل ىتسأب غلا
 ةواسلاب 3" ةبدجملا نك ذ هتوثكذي ةءامللاو "' قيزاملا

 قام ىفتعالو قتفنتو فشكنت ىأ (؟)ةرهزلاءاطغوهوو عمجةك ال(
 رظنبل موقلاهلسري ىذلا لوسرلا (ه) رخأتملا() اهنعلأسأ(م)هيبهشتلا نم كلذ
 ٠ قدصلا ىف لثملا هب برضي اطقلا نم برض(؛/) اببصتنم ماق(>) هيف نولزتي انكم مهل
 قلغيالودريال (م)دازن نب ركب ىنب نموهو لثماهب برضي ةباسن لجر ىركبلاو
 اهتقرافمواهكرتاي ثلا نارجه(١١) باحصالا باب ر الاو . ناريجاو مدحلا (ه)
 سلجو )٠١٠( ىورت ىلا ىاءاوترالاايرلا(١ «)رفسلا(١ ١)لامشلا كلذب دارملاو
 ىللعىا (6) هركف تبثو هيلع عمجأ ىأ )١6( هرهظوهيقاس نيب اعماجابضاغ
 ةزافم .ةوامسلاو . لحم اهباصىتلاةبدجملا )١0( ةبصخلا )1١( هيفعورشلا
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 - معا ةبوجالا لئءاسر

 ةمسلانامْزأ ىلع مدل هانث هيلع نوئثيو ' ةلاب ضزأىف اهمايأ

 ش «(حتنلا ىبأ ىلا عيدبلا بتكو)»

 " لاح رؤتلا نم ًاناتسُو اًينأ ىلا لَ الزئم انت انو

 ” 0 (مأألا تنكف انيّيمَق م هنسحو ناكملا بيل انل ّدِجأ

 حر ُناكلاو 2537 طر ءاوهلاو ا

 ا عفا وبأ ىديس َنياف داغر حيللاو ةيحصم هامدلاو

 رمقأو اليل دي هاللالو ' ًاليط اوما الو ًاليج مويلام

 ًاليخمألا ”نامزااالو ' اليخ الا ألا الو ًاليقألا ”ضْوَرلاام

 أقل هلي روفصملا ضفقتلا ام ره كارك ذل ىنوارتتل ىو

 الو مابسلا مو وهامتإإ قوش ىالؤم ىلا قوشلا سلو

 ٌناطلس مسلامو عاملا ئسأك وهام ريب يق نع مل

 عيتجال ادع اواو ملا اذه ٌناينط رمخلل الو رمل اذه

 هباتك درو ثيريام لمعي هللا نكلو ”لبحلالصتاالو ةلمشلا

 نميلابدلب )١( مصاوعلاةيحان فعضوم ليقو ماشلاو قارعلا نيب ةروهسشم
 فيفختلاب هريامالا 9] وهزلا حروتلاو لطاعلادض لاح ا (8) ةبيصخ

 فيفخلا رطملاوهو لطلا هيلع عقو ىذلا ىا لولطملا ىنعمب ليلطلا )2 ةرورضلل

 روفصعلا نملاحرطقلاهلب ةمج ()  هنم سيل ىذلا ئثلا ىف ليخدلا (0)
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 ةيوجالالئاسر 0 ١489

 هلاَوْع ارب هلككش احيلم ُهيَط ًارظ ةمجح ًاقيطل نالف عم
 تعفو هلظفلو ٌدانمم ديد طخ اح ٌدؤدص اًراس

 ُةلَأسو هتمالس نم ىتمّشام ىلع ىلكت هللا ثيدححو ' هدوم
 انأف هحئرو قوشلا لاح نم فصوام امأو هلضف نم هل ديزملا

 " هقرطتي نأ بَحعالو ل هيلع ىَرَطْلا الا هحْررَش نع ىتغ يف
 درع هللا دمح نابلقلاو 3 ُهَدكَي نأو ىنلعسوت دقو

 ا لأ كلذ ىلع ناحورلاو

 م ىناصلا بتكو جم
 ًاباوج هاب هلل ٍلاطأ ليلا ريمألا الوم ”باتك ل صو

 نم هاما مقاوم يتم موو ةتضبقو اياوث هب نرتقا امو هتسِهفو
5 0 - 0 0 30 3 
 ىنصتخاام ردق تمَظعَأو ' ةلغلا يخأ نم ءاقشلاو ' ةلثلا ىذ

30 
 ةنج كلذ تاعجو هتاعر نم هلابأو هتيانع نم ا د

4 2 2 3 
 ت'ركشو نارقالاو بارّصالا ىلع ىلةّر او نامزلا نيبو ىنيب

 بهذأ (م) قيرطلا نمذوخأمدب ردنا ىأ () هيفعدوأامىا )١(
 ةلغلا () هتدشوأشطعلا (ه) ىوهلاىلاسفنلاليمبل "الا (:) ىاوق
 ءافشلاعقوم ىنمعقو باتكلا نأ ىاى ماو قشعلاو نزملا ةرارح ىلع قلطتدق

 ةياقوهتلمجى اق واملك ةنجلا () نيكسملاقشاعلاو نب زملا سئابلانم
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 - 485١-لةيوجألالئاسر

 يطابتفا فعاضتو ًالجتم ار ختفم هنعْداو الفت ادوتعةماعن

 ىَرججىدنع كلذ ىرجو هْيَدَل ةمصملا ةقاثؤو هب ةمزرملا د

 تروقو هقرع تيثو هعرف لاطتساو هليصأ رقتسا يذلا سئتلا“

 دين لكلا ىف نشل نم ةروشإ ىف "قازإوا هك
 هلح اهم 00 اهف لصحو هبستلم املا راصو.

 طسنأ نأ ىل ىقتو ًالصاوم ابباكم 'طسبنأ نأ يناضماو

 هك ةدامع انالوم هاقب ةلاطإ ىف ىبغَر هللا لاو ائيبنم روُمأ

 ىنع ليزي الأو هوّدمل ًالكتو ِهْيَول ذالمو هرهتل ًالاجو

 ىذلا هيارنم بوهوللاب تب الو هلو تيب الو هلظ

 هتردعِب بواطم لك ىلا ىتسرذو بوأسم لك نع ضوع و»

 يئاص لازال هب ميو هاربام لو هاب هللا لاطأ ليلجلا انالومو

 ضراوعف قيرضتو ةبتاكلاب قيرشت نم ألا دفان ىأرلا

 هللا ءاش نا مدخلا

 ضراالا لعئثلا طسبن لاقي () ”مئادلا تباثلا مزلملائثلا نهرلا )١(

 ةبتاكملارارمتساب هل رصتلا نعةي انك كلذو ج رطورشن
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 ةيوجالالئاسر 2 98#

 ءاسؤرلا ضعل ىلا ىمرضحلا ريزولا بتكو)«

 «(هلامعأ ةيلوتلء اعد دقو

 اماظتنلا كدب يفو اماستبا كيلا سلا كدبأ ىلاعملا لك

 قافاو ميفرلا كباتك ّنِإو اهئارشإ كيدلو 'اهفافصإ كيلعو
 ىلا ىرس "يتلا دهب 'تنأ ىَرشتلا وأ جلا رغتلاك ٌناكخ
 ىةننتو..اهالخو تاولغألا برك ع يتسأو»'اهايحأت ىنق
 2000 هع ا | ١ 0 ا

 نووملا نامزلا ىتلفغأ دقو ىل ممهتو نويعلا ىنع ثمان دقو.

 ”بمئاكرلا انثي هيأتلف ' هلابتهاب ينتشتساو هلانجإب تكلمت

 مايألا هللا هديأ هب .فصوام امأو براونلاو اهزاجعأ هلمحت
 مدس 0[ 0 5 0 ا 1 0 9

 امتولب دقلو هتلهج اف اهفاستعاو اهبلقتو اهناصوأ ميمذ نم
 مدا داع 7 5 0 3
 مو اهتوفنل عضخأ مف ىرخص اهبامعأ ىلع اتددرو اربخ

 ”كيشو اهاقب ةليلق ايندلا نأ “تسلعو ٠ اهوا عضمضتأ

 لئاقلا لوق تدعأن اهوانن
 وع و -

 لئاط ىلع نولصحم امو  اببح ىلع ؛لاجرلا ينافت
 ىعنلا (؟) وفصيلاجو زمءاناىلاءانا نم بارشلا ليوحت قافصالا )١(

 بذكلا لابتهالا ١) هسسم#و هبلطاذا هممت لاقي )0 ىعانلا ىنغك

 اهربصقل ىا رصق فدهلانع مهسلاب لاقي (ه) ريثكلا
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 ةقرفتمداوم ١464 ل ةبوجالالئاسر
 رتسو ًانيطل اينما نم اهنف تمدعاف ابنالاح ىلعو

 هضآترعام امأو قراش ملو قران ظمأ نجلا هل انيثك

 هبانج يف لوألاو ُهامُث ىف لقلاو هارد ىلا لاقتنالا نم
 الو اضن 0 اف مرا ' ىدبق دقو ه أو يكف

 ةريدج معلا تلبقتسال ىننكمأ ولو اضيق الو اطست قيطأ
 صلو برعلاو ميلا هئاوسب 0 دنع ادوبشم لضفلاو
 َباوث ٌهالوأو ىسملاب هللا هازاج برش ريمضلاب هقئالخ

 ا هنرعل لونا

 «(لسو هيلع هلل و مق ىنب نيب ةرخافم)«

 ةنس ميت ىب "دفو لو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع دفو
 قو ةرارز نإ بجاح نب ةراطع مهيف 57 حق دمل دوفاولا

 نإ نصح نب ةبنعو رز نب 'ميعلو ثراحلا نب ْسِقو مدرع نبا

 ىدعقا 0]

00091 



 ةقرفتمداوم باه
 دعبل وانو ميغيقوبب# يف سببا نب حقالاو ود ن ةيدح

 نأ هتارحح هأرو نم مس هيلع هللا لص هللا ”لوسر اًودانو

 نم ملسو هيلع هلا لص هللا لوسر يذأتف دمي انيلا جرخا

 انرع [شلْنَداف كَرخاشتل كانتج ”دمحشاي اولاقق مييلا جيرخف مهحايص

 بجاح نب دراطع ماقق لمَ كييطا تن وأ دق لاق انبيطخو

 ًاكولمانلمج ىذلا هلهأ وهو ”لضفلا انيلع هل ىذلا هلل ثدجلا لاقق

 ٌرعأ انلعَجو تفوئرتملا اهنم ”لممت ًاماظع ًالاومأ انل بهوو

 سائلا فاتت نَف دع هدشأو اددع هرثك أو قرشملا لهأ

 لثم يسبق انرخاف ْنَف ميلسف ىلوأو سانا سؤرب نسل
 نع انْيحتت انكلو ةمالكلا انْرْتْك أل هات ول انإو ه6ذدعام

 لضفأ رمأو انلزق لب اوثأت ْنَأل اذه لوقأو راتك علا

 تراثا سو هيلع هلل يلم هللا لوسر لاقف نلج مل انرمأ نم

 قب ”تباث اقف هتبأطخ ىف لجا بأ ف ملا يف نإ

 هّرمأ نوف ىفق هّتلخ ضرالاو تاومسلا ىذلا هلل لا لاقف

 ناك م هل نمالا طقاىش نكي لو هلع يسال عسوو
 ًةلوسر هَقلَخ ٍريخ نم ىطصاو اكولم انلمج نأ هير نم
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 -93185- ةقرفتمداوم

 هيلع لزنأف .ابَسح هلضفأو ائيدَح ُهقدصأو بسن همك

 اعد مث نيلاعلا نم رين ناكو هتلخ ىلع هنمتلاو هباتك

 هموق نم نوثرجأبلا هللا لوسرب َنماف هب نامالا ىلا َسانلا

 ريخو اهوجُو مهتسحأو ١ اباسحأ سائلا مرك أ همر يوذو

 ٌةاعد نيح هللا باجتساو ًةباَجإ قلللا َلّوُأ ناك مث الكف سانلا

 لوسر هاَرَّزُوو هللا راصنأ نحنف ملسو هيلع هللا ىلص للا ؛لوسر

 عّشم هلوسرو هّللاب نمآ نف ونمو ىتح َىءانلا ُئَمُذ هلا
 انيلع ِهّلْثَق ناكو ادبأ هللا ىف ُهانْدَهاج نفك نمو همّدو هلامع

 مالسلاو تانمؤملاو نينممللو ىل هلا رفشتسأو اذه لونأ ريس

 لاقف ىبيقلا ردب ؛نب ناقربزلا ماقق ركيلع
 'ئَيبلا صنت انيفو كولمل اّنم الدامي يحالف 'ماَركلا ْنَع
 'متي نعلا لضقو بابنلا دنع مهلك ءايحألا نم انَْسق و

 ىهورمكلابة عي عمج عيبلاو ماقتىأ بصنت عببلا بصتتانيفو هلوق )١(
 دجاسمو تاواصو عبب و ىلاعت لاقدوهلا ةسنك ل بقو ىراصنلاة سنك

 ةمينغلا ىهو ةبهن عمج باهنلا باهنلادنعهلوقو انبلغوان رهق ىأانرسق كوهلوق (؟)
 سادرمنب سابعلا لاق

 عرجألا را ل ىَركي »انيقات الم تاك
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 - دما

 انممْطم طْحقلادنع مطل” نحو
 مهنارس

 تمور طب موكلا حتت
 مخي يح ىلا انارث الغ

 نحأ انل ىبَأي مو انييأ ان
 اقري كاذ ىف انزداقي ْنَف

 اينأت سانلا ىرت مث

 ةقرفتمداوم

 "عقلا سني ل اذا ءاّرشلا نم

 .عهطست مايوه شاأ لكن م :
 '"اومبش اولزن أام اذا تيلزانال

 مطتشسا رلا داكو اوُداَقَتسا الا

 مفترت رخفلا دنع كلذك ان

 ممتسلا رابخالاو ”لوقلا عج

 هللا ىلص هللا 'لوسر هيلا تسب ايئاغ تراث "نب ناسح ناكو

 ىباعد امنا هنا ىنريخأف هلوسر ىنءاج الف ”ناسح لاق ملسو هيلع

 لوقأ انأو هللا لوسر ىلا 'تجرخ من ىنب رعاش بيجأل

 انْطسَوٌلَح ذا هللا لوس امم

3 0 - 

 هؤلرتو هع ديرح كيب
 ىَئلاوُدْوَملاَد وسلا الا دَْلا له

 فادو دسم غب لك لع
 ملاظو داع لك نم فايسأب
 مجاعألاطْسو نالئجلا ةيباجي

 .(ماسلالامْحاو كونا هاج
 ءاقستسالا ثيدح ف وارطم جريملاذاىأ عرزقلاسنؤيملاذاهلوق )١(

 بالا توه مهلوقنمذوخأما, وههلوق(؟) معلا نمةعطق ىا ةعزقءامسلا ىفامو

 ةعطقلا وكلا : انتمورأقاطبغموكلارحتتةلوق (م) تضقااذابوه ىوبت
 هلوق( 4)هتريشع مركب رختفلصالاةمورالاو : لاحلانسحطبغلاو : لبالا نم

لامبدقلا قي رطلادوعلاو : درفنمو لزعنم ىادي رحت ببي
 ددوسلا كلذكو ىداع
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 ةقرفتمداوم

 2١ الف لاق

 9 تضرع لاقام لاقف موقلا ”رعاش

5 

 ماقو ملسو هيلع نا لص هللا ا ىلا ”تيبتن

 لق امن وحن لع تلقو 4 وة يف
 هيلع هللا لص هللا ”لوسر لاق هلوق نم ردب ' نب ”ناقربزلا غرف الف

 ّ ناسح لاقف لاق لاق اهف ”لجرلا بجأف ”ناسحاي مق قاسم لسو

 ميتوخ إو رف نما اوذلاَنا

 هلالي رستناكنم ل كاب ىضاري

 موو احذف
 ةثدحم ريغ ا كلت ةيجس

 مس قوفابس سانلا ف ناكْذإ

 يمل اتهوأما ىانلا مقربا

 0 زا 9 :سانااوشإسذإ

 مهتفع ىح ولات 3 08 ًةعأ

 مولضفب راج ىلع نولخُيال
 ممل بدن ل ىلا انيصَن اذا

0 50 5 
 انلل ةنس 3 دق

0 
 رعنطصي ريما لكو هلوالا ىَومت

 8 6م 0 2 .٠

 اوعفن مب ,ايشاىف عفنلا اولّواحوا

 ع عدبلا اهُرَش ملا نإ الخلا نا

 0 قبس لكف
 اومقزام نوهوبالو عاقّذلا دنع

 اوعتم ىدثاب دله اونَزاووأ

 عمط 0 الو نوعبطبال

 ٍُط :عطم نس موسع الو

 عع
 عرذلا هير بدب 5

 قارشاللانهاهراعتساو روفضملارعشلا ىهو ةباؤذ ع مجبئاوذلاهلوق )١(

 مسهفارشأن مىأ شيرق بئاوذ نم تسل كناركي ىأو لفغد ثيدح ىو

 اديورمهل شعل ىا مهل "بدن لهلوق 6 ةثد لكىهوةعدب عمج عدبلاهلوق(؟)
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 ةفرغتمداوم - 184
 اومشخاهراتظأنمننأعرلاذا ايلا انتل بلا اذا ومس
 ملهالو 000 اوبدبعأ نأو مودع ناواسأ مل رخفال)
 '(عدف ابغاسزأى ةيلحم سا ”متكم ات وملاو يت مولر
 ”ًارمتم ذا مألا كمه نكيالف ّ نافذ ًاوفع * مرنم ىتاامذخ

 ا امسلا هيلع ضاخيارش ميتوادع ان م ينحف ف

 ميبشلاو ةاوهالا تقارفت اذا ب مهتميشللا لوسر موق مركأ

 مص كئاح ناسل ّبَحَأ اهف هاوي 0
 هلع لف ه6

 اوعمسوال اوقلادج سانلابدج نا 53 ءايحألا لضفأ م

 سباح "نب ٌعَرقألا لاق هلوق نم , تان نب ناسح غرف ايف

 ه”رعاشلو [ييطخ نم بلْ هبيطات هل ىتؤا تلجرلا اذه نا ىبأو

 ديصلاهب لتخي لما ىهو نر اعسح ركل علا بح ةرفويسط سمفد
 كلذوهنكمأ اذاديصلا ىمري وة رادلاك نوكيو هبرقتسإف 0

 عررذلا ةيشحولل برقت اك « اهّرَقت ٌبابسأ ةينملاو

 :رسكناو فءضارؤخرو+ لجرلاراخ لاقي فعض ىازؤخهلوق (1)
 هلوق (؟) ةسارفلاوةعاجشلاب هموق فصيرضاحىا عنتكم توملاوهلوق

 ىلا عفسلاهلوقو هيلع طاخي ىا هيلع ضاع هلوق (م) ةلئكسمريغب ىا اوفع
 بؤحشلاوداوسلا
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 الوء الا | ةقرفساوم

 موقلا غ حرف ايف انّياوصأ نم يلعأ مث تاوصأو ارعاش نم ”رعشأ

 مه راوج نسحأف ملسو هيلع هلا ىلص هللا ”لوسر م مهزوجو اومآسأ

 ثرالاو ىصاعلا نب فيرط نيب ةرخافم زعم
 م ريع لواق# ضعل دنع نايبذ نبا

 يذ لي دج وهو ىبوذلا ى هاعلا نب ”فيررط ”ممتجا

 .نب يآ نب ناييُذ نب ترملاو فيرط نب ورمح نب نيّرونل
 .لاقف ارخافتف ريح ' لواتم شعل دنع نيرمعملا دحأ وهو ببن

 موق نع مكجرخأ ىذلا ببسلاب ىنربُت الأ ثراحاي ثرحال كلملا

 نانيجه جرخ كلل اهيأ كربخأ لاقف نامثع نب ردثلاب متنِحَل ىتح
 بيع مهبحاص باصأ اههيفيسب "الواشتف امهل اع ناي انم
 ةد دخأ انولأسف تا *فرُت فيسلا هيف " ثاعف انبحاص

 ناكو ىموق ىبأن 2 ِرصلا ةيدل كيف ىهو نيجبلا بد انبحاص

 ناكف نيجبلا ةيدالا !نوأو حيرصلا هب ةيدآلا انف مهيلع ”ابر ان

 تيارت )ا رافت( طال انوا ما 1236
 فرعدوبأىذلا نيجهلا (ه) فعضي قحدمدلاساذا لجرلا فزن (ة)داسفلا
 صلاخا يرصلاو ىرعب سي هوب أو ةبب رعدمأ ىذلا فرقملاو : ةيب رعب تسيل همأو

 ةيلعدازاذاءابرا ري بابسلا فنالف ىلعنالف ىرأ لاقي ةدايزلا ءابرلا ()
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 ةقرفتمداوم بالولد

 شّفنع مهبحاص مساو ءادوس ىهو ءارْبَز نب نيه اننيجه مسا

 لاقف نييلا نيب ىمألا ' ةهقافتَق اضيأ ءادو- ىهو ةرْيبم نبا

 انم لجر

 راد مكتاحرأ اوت الو اًميِرمتال مقا ”يكمواح

 : رشم 1 وده نثالو مهمع نبا لمع ماوق لالا | وذأو

 رباجنيديساوأ فيلخنودب نكي مل هاف ىذلاءارَو َنْباَناَف

 زا وحأ ةقيسلاو مكديو اني ْفْيسلافَنلا اوطاشإ ناذ

 عتمأب قحلت نأ ام ىجحلاووذ عجأف ادسح انيلع اورفاظنف

 انداضعأيف * ؟تفام هللاوذ نامثع نب رمّئلب انحف دز ألا نم نطلب

 نب فرط ٍبنوف نومنار مهو انبحاص "انتا دقلو مهنءانبأف

 تعمسام هللا لاق مث ثرملا ءازاي سلجف .هسلجم نم ىماملا

 باجأ الو ' طخ نم برقأ الو باوص نم دم الوق مويلاك

 هتيشغ ىأ هتقهر لاقي مهوقهرت هلوقو هتبانج ةيددنع تمرغاذان الف نع تلقعو
 دييل لاق تاماذادوفيدافلاقي (*)

 لماشبيشلاوداف وحن يرشعو « ةجح نيرشع كلا تاز رخىعر

 مخ (5) رآثلانمالعتلا (ه) فعضأونهوا (4)
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 )98 ةقرضداوم
 "جذب مهنيجبب اوُكتقام كلملا هيأ هللو اذه لوق نم 'عدَق

 هب 'اًتجاالو الث ه "وطنا الو اجّرَد هب اوقَر الو

 مولع نع مهالجأو مولصأ نع فوكلا مهجرخأ دلو ”الشخ

 الك جالولا قيْنضَأ ىلا اجو جاعزالا ةنوشخ اونالتسا ىتح

 كلاخإلم هللاو ىلإ فيرطاي عمستأ ثرحلا لاقق الدو

 كبولعسأ ىتخ ' كناورت ةّرش ًابتبنمالو كناسل برع افاك

 * كعتت تبكتو كحامج درتو كحانط كت ًةوطس

 * ةحطإ ضرعتال ثراحاي ًالبم فيرط لاف كمْ عمقتو

 نوكتف ىبابسمسمو ىبابش بْرعو قاتس''بَرَذو قاتتسا

 ييإ ثرحلا لف وبدلا "بجساو رولا " أل
 ولو كتنَسُأل كئئطو ْوَل هللاوف لوقلا اذه لثع بطاخت

 جذبلا(م)احيبقامالكدعمسأ اذاهلعذقأ لاقي حيبقلا مالكلا عذقلا )١(
 ١ ىثعالالاقاوطعا ىفةغل (#) برعم ىسرافوهو فورحلا

 اريعّملا ىطنتو لالجلا نصت « ةمعت ف فيصلا ىف كداج
 اهلكهذهو لقملارجش كرحم لشحلاو لشحلا (ه) اوعرص اوغجا )2 1

 ناوزثلا (7) ةلذلا لذلاو : ةلقلا لقلا () هرأناولانيهل مهنأ ديري لاثمأ
 برذلا(١٠١) هتعفدليسلاةمحط () رشلاىلاعرستلاع رتتلا () بوثولا
 بنذلا لصابجعلا (١؟) ريعبلا فخ لفسالظالا (10) ةدحلا
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 ةقرفتمداوم تادوعا

 التم نيرطلاتف كنذفألكتحتولو "كتطَمَوَأل 'كتمهو
 الامن اهبف سيل ىوْبَتلبتلاكَل هين ريغ يف ءرملا مالك نو

 مرت 1 نت هبوصنملا باصنآلاو هنوجمملا مانصأللاو امأ

 كرو البس كن زح ل كرْذَق دنع متو ”كمْلظ ىلع

 تمر ول هللا (مأ ثرحلا لاقق الحَو ”كاتصو ' الحم

 تقاضو ضيرجلاب تصصغأو ”ضيضملاب َتْعَرمَل كلذ
 " ىّقل ثيفلألو بابسألا كب تمطتتو باحّلا كيلع

 كٌتجانام نود فيرط لاَقف * سماطلا بس بيرسلاب ساو را هادا

 لامعا *ةَزْيَخو لاوهأ ضايحو لاطبأ ةعّراَتم كنت هَ
 تيأر اف ايكَنع أسإ كالا لاتق لابمالا أَ همم عنب

 هب رضلاقيب 09 هربك اذاهصقو وهسطو وهصهو لاقي كترسك )١(
 :قفروفك اذااعب رعب ريعب راقي (م) اهنمموقيالةعرصهعرصاذا هطهوأف
 هنملقأ شارقلاو حاضحضلا كلذكو ليلقلاءاملا لحضلا () زمغلا علظلاو:
 ضيضحلا (5) ناوفصلاو ءاوفصلااضيأ ىهو ة رخصلا ةافص عمجافصلا (ه),

 (هضيضحب نحنو لججلاةَّر ع عرعب ودعلانا) ثيدملا فو لبجلاب لصتا اذارارقلا

 حايرلا سماورلا (4) ىقلم : ىتل (/) هلفسأ ضيضحلاو هالعا ةرعرعلاف
 طيمج مساطلاو سماطلاو : ضرالانمىوتسملاب هسلاو : نفدت ىا سهرت ىتلا
 ازفحهزفحهزفح لاقي عفدلازفملا (ه) مدطو سمط لاقي سرادلا

 (؟)
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 3594 ةقارفتمداوم

 2 اوقع لو اوصل مو التي مو ١ ابصقي ملنيِجَر لام مويلاك

 ربك الا نامنلا نب رذنملا نيب ثيدملا نم رادامالعم-

 ريك الا نامنلا نب رذنملا ىلع قلطلا نيوج نب سماع دفو
 .كلملا عوجرو ةدنك كلم ءاضقنا دمب كلذو رذنملا نب نامنلادج

 يقم ناك مايأ رح نب سبقلا أيما راجأ دق سماع ناكو مل لا

 ايف لوم ىتلا هنلك لاقو نيلبملا
 هلَدتممربا بوي ىتحةقوس الو قدام اكلم ىطعأال تيلاو

 كسلا ماي ل لاق هيلع لخد ايف لن انعوذللا ناكو

 هتنلاخعو ' هئلط ءابصإ تلواح نيح "كيوتو كَ هتيونَأ ىوتم

 22 ا تالا تنك ول هللاو (مأ هديشع ىلا

 .ىعمصالا لاق(0) باصقر ازجلل ليقدنمو عطقلا بصقلا لصاو امتشيإ( 1(

 ٍ جاجلا دشن أو هفذقاذاارصل هينعلب اصل

 ىصلمالو ص الالف 3 فك راج نعؤرما ف

 ةعرمأب هفذقاذا افقلأقي و فوذقمالو ف القال ل وقيهسيلا ىصلبال ىأ

 نيمرحلادحأب رواجملاو ريسالاو فيضلا ىلع قلطي ىنغك ”ىوتلا (م) كلذك
 اهعدخ اهاباصتوةأرملا صن لاقي () لوالا ىنعملا دارملاوايهملاتببلا ىلعو
 ةجوزلا ةلطلاواهنتفو
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 ةفرغتمداوم م
 دا ءانبأ ثملع دنقل نمللا تييأ هل لاتق ام هتيناجلو

 دقلو اراد اًمسمأو اراوج امرك أو اذاج امرأ
 تاينيطمه حت كل إو ماعاي رذنملا هل لاتف اركاش لازو ارفاو
 .كنامنام "رافغألا تاذ ىملَس تايتفأو ٠ رابولا تاذ أجأ
 جام رلاو ركبماو نصحلاو راثكادّملا ىذ ري "رجملا نم
 رابتلا ميرك رعْسم لك دي رازفلا ىضام لكو دارا
 * ناعّلاو تابيضتملا كلن" نيب نإ نمللا تييأ صاع هل لاق
 .نوبرضإإ هلاوزأ الوبكو الاطبأ انايتفل نادصملاو باعشلاو
 اومبتي ملا "مالا حاملا نمراوفلا نولزتتسيو ناقل
 يللا توات دق ول ماعاي كلما لاقق ءامإإلا مم مو اعز
 اليلصو ةعقعق تاوصالا تناكو اليبص باعْشلا كلتا ىف
 حالسلا حو حام لا"تعَتاَتت توفل رْبعَأو تالا و
 نمللا تيبأ الم لاقف .اهدمإ رسال اسأك كمرق يقال

 هب سعدي حمرلا ىهو سعدم عمج سعادسملا (5) ليوطلالجلاوهو نع عمجناعرلا (ه) ةعجوملاةبذمملا (4) مظعلا شيجلا (م) بوثلارز شد
 برحلا ف تاخادت 0 فشاك فصو

5 
 اء

3 
 -و

00091 



 595 . ةقرفتمداوم

 بيم انءاقلو بيلص انمجعمو ليلأ اندحو ليو اَنباَرَش نا
 " سييطآلملا عفو ىلع ءارصلا ةرغتصلا هب كيلقل هنا ماماي هل لاقف
 كمق لقوأل لاتف سيدارملا بع انتافيص نا نمللا تيبأ لاتف

 هلواهفار ببال ةَدْقَر اهدعب متبقعأَل ةلققلا ةنس نم

 عّرصو ارمع دابأ ّينبلا نا ماع هل لاف اهدجاه ظتْيتسي

 مل اتينا ناو اناش منعأو اناطلس كنمزعأ اناكو "ارح

 لهو كتئانصو كيْئاَصَو ' شيف ”اساسغأ الو اساكنأ قلت

 هتلحار ىنأ مث كبف كالم ألا ىلع ا وطسق ىلوأالا ئرحنف كلادب اذا

 تايبالا هذه لهي ًاتنأر ابكر

 ابمصت فاقثلا رم ىلع ديت 66 نأ حملا تنبأ م

 ”اباخ كلابأال اكزب كَدْيَور لاه كمأ ب رملاب اةدعوُنأ

 ابحت ىنودثْرَفلالاجرتماحو انقلاب ةليدج فودترطخ اذا

 انيك أيرخأت ولا كيلاقوس 2 ىنلا كتيطعأو ىوبتىتاتيأ
 نأ ىاةراجم ارسكحل ظيلغلا لوعملا اربتكسطلمعمج سيطالملا )١(

 ىلعالاهدجو سيلا ئرمادلاووه (؟) كموق نماسأب وةوقدشال رماعاي ىموق
 عمج (6) ميئللاو فيعضلا مضلاب سغلاو فيعضلارسكلاب سكنلا ()
 يرحب جرا( )تكن رفكدمأ هتلبه مهلوق نمذوخأملباه (ه)
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 ةفرفتمداوم 020200 /١8
 اب ايرقعملا ديدحلا ْن وُ الاجر ف رتل تافانزكدزتنأت اش ناف

 اك نكو اف امم امج مبل تيأر مولاي : قمرا وأ كناو

 ابرشمو را ىّبلمو مذالج ىلا شيملاكركذ و

 ”ارحلا 'ىعاّرلا كيف ْمُكَحَت ىتلا مثرئالو ظيغ ىلع ضغأف
 قطصملا ةدالو ةليل ىرسك ناوبا ساجترا»

 6 مالسلاو ةالصلا هيلع

 نع ىمورخملا ئاه نب مور نع هدانساب ىرهزالا ىور

 اف دلو ىلا قليلا تناك اك لاق ةنس ةثامو نوسمخ هل تنأو هيبأ

 ىرشكا 'ناوبإ سن 2 ملسو هيلع هلل لس ٠ هللا كوس انيس

 لف دست لو سرد 6 تدمخو فرش ةرشع ملأ هنم تَطعَسو

 امس" البا ”ناذبوألا ىأرو ةواس ةريجم تضاَعو ماع ةئام كلذ

 مّبصأ اين اهدآلب ىف ترّشنناو ةلجد ثمطق ذق بارع ًاليخ دوق

 هتوملا سكى خرب كقيذالوقبمن اك اداوستب رشمةربغ ةبهكلاو داوسو ضاي
 .ضع ف اهضعب ىرحي ابوك نأ اكتزهاذا تلا ىه ةيبعازلا حامرلا 0] ماؤذلا-

 ىمعأ و هو هجولادو دسمريغ جزأ هبشكحلا فو هميظملاةفصلاناويرالا (9]

 « ناحّرلاو ىرقلاىذىرسكُناويا « رعاشلالاق
 ىضاقلا ذو ملاو نيملسمللةاضقلا ىصاقك سوجملا ناذب وملا (5)
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 - اهم ةقرغمداوم.

 يأرامب ' هَِزاَرم ريخأو هجن بلف ىأَرأم هَعْرْفَأ ىرسك

 هذه ىف تير انأو ناذبوملا لاقف ٍرانلا دوُسجم باَتك هيلع َدَرَو
 اذه نوكي مىث ئأو هل َلاقف ىلبالا يف هاير هيلع ّصقو ليلا

 دبس هيلا ةجرف هلأسأ امم نبيل ملاع لجتب ىلا ْتَْبَأ نأ

 اًذه لع َلاَمف يأ اب هربخأف َينافلا هلي نب ورم نب حيسملا

 ىلع مدقق هباوج ىنبأو هلسو هتأف لاق ' حيطس ىلاخ َدْنَع

 لو أشنأف تولا ىلع ىفشأ دقو حيطس

 ” ناملا واش هب زان راف مأ نسبا نيرطغ ٌمَمسَب مأ ممأ

 ”ناسيلا نم ىلا خيش كاتأ سو نم تيعأ ةلخلا لصاتاب

 نمح نب نذل ا نم هماو نسوللىرسب_مجملا ليقلوسر

 عاجلا سرافلاوهو نابْزرم دحاولا برعمسرفلا نم ةيزارملا (؛)
 ىنهكس ناكبئذ ىب نمىئذلا نهاكلاوه (+) كلا نودموقلا ىلع مدقملا
 فيرطغلا () اومعزاميفاطسبنمدعق ب ضغاذأ ناك هنال كلذب ىمس ةيلهاجلا
 تيعاةطخلا لصافا,هلوق (4) توما ضارتعا ننعلاو : بهذ ىاملزاو : ديسلا
 مظعتلاو ةغلابملا دنعان الفوان الفرمالا !ذهايعأ لاقي اك !ذهريثالا نبا لاق نمو نم
 أك همظعا هنعةرابعلارصقت ام كلذ نأ ىنعي ف ذحف هردق ”لج نم ”لكتيعاىأ

 خلا ليقلوسرهلوق (و) قولخلا نأشلاماظعتسا ىو ايلا عب مهلوق نم اهوف ذح
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 ةقرفسد اوم ب 4١د

 نرش ةادنلع ضرالا ب وجت نبل و ءاد لا ٌضاَتْضَق ضِأ

 نطقلاو يج : جا ىراع يأ تح نحو اى ىو وأ جو ىف رت)

 '(نمدلا هاب حرا فد ْنمّرلاَسَرالودعّرلا ب هبال

 'هنكن قدح نم ّثحش تحت امأك »

 حيسلا دبع لآَمف ةسأر م 3 ةَرَعش كي 5 آملف لاق

 كلم كئمب , حجضلا لع يقؤأ دقو حيطس ىلا "حيسم لمج ىلع

 ىأر ناذبوللايذ زو نا رينلاد ومحو نا وبال سايترال نآساسىني

 ةوالثلا تربك اذا حيسلا دبعاي ابارع ًالْيَخ دونت اياعص البا

 سرق لبس ةواسةريمجي تّصاغو ةوا ملا بحاص ثنو

 ىلع' تاكلمو 2 كوم عم كلي اماش رحيطسل,ماشلاالو ماتم

 هناكم "خيط ضب 3 تاءتاا وهام لكو ٍتافرلا د

 لوي وهو هتلحار ىلا حيسملا دبع ضبنو

 نجولاخلاانجو ىنعفرتهلوق(١) ليق لصاوعاشي املوقي ريح كولم نمكلملاليقلا

 معانلا بازتلاءاغوبلانمدلاءاغوب لوقو :ريم'اكني_جولاك ةبلصلا ةظيلغلا ضرالا
 هريدقت بولقملا نم هن "اك ظفللا اذهو دبلتو عمجت ىأ نمدتامةنمد عمج نمدلاو

 ه«نمدلاءاعوبب رلاهفلت *# يرخالا باو ِرلا كد هشنو نمدلاءاغوب ىف جيرلاهفلت
 ىضح نم : : ع رسأو ثح ىأتحيحلامتأ اك هلوق )0( ريثالا نب اةيابم نم ١ هأا

 راوطأ (م) لبجاكرنكنو . بناجلاماح ارككب نضحةينث
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 هد اآ[7هءهال ةقرفتمداوم

 ” ةييغتو قبرقت كنعزشيال ريمش تارمعام كاف نمش

 ”ريراهد راوطْأَر رهذلا اذّناف مطرف اساس يتب كلم سمي نا

 ةريصكأم دس بلص فات ةلزنع احْضأ ابو ابق
 0 ع 6 و مع هيك نعال

 زوباسو ٌروباسو نازمزهو مهو خاو مارب حن صلاوخأ مبنم
 5 و عاشوا جو ع ل عبو 07

 رومو ٌروجبف لقادق نأ اوملعنف تالعذالوأ سانلاو

 ةوصنمو ظوفع بقلب كاذه شئ نأ ملاونب مهو
 ٌروذحم رشلاو عبتم ديما نوقف نانورممرشلاو ريخلاو 8 0 0 1 سس 5-5 ع ال.

 ىرك لاف رحيطسس ل لعب ةربخأ ىررسك لع, مد ايف

 ةرشع مم كاف روما توات اكن رشع ةمرأ اًنم كلي نأ ىلا

 لاق هنع هللا يضر ناي نمر ّر ىلا نوفأبلا كامو نينس علْزأ ىف

 ديس وبث تكي نم هبا نك ذ هيف ثيدحلا اذهو ىرهزالا
 ٌتيرغ نسح ”ثيدح وهو لاق هتعبم لبق ملسو هيلع هللا ىلص دمت

 ىأمهطرفا هلوق (؟) هل'ىبنلاىا رمالا ف رمشتلا نمرمشهلوق ()
 ةعاطلا هيف كرتاكو رتمىأاطرفهرمأ ناكوزي زعلا ليزتتلا فو مهنع لازو مهكرت
 رعاشلا ركذي خل خلا مارب. هلوق نإ رمالاىف طرفلاو كايالاقيو اهنع ]فغو

 ىا تالعدالوا هاوق )0 ) م د هوب نم ىربطلا ىف ًأرقا) مجعلا كولم

 نيفلتخم تاعامجءانيأ
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 ةقرفتمداوم بداء

 لينلا ءافو يف ةلاسر لضافلا ىضاقلا بتكو ايم

 مد نبدلا |حالص رصانلا كلملا نع كرابملا

 اخوي ... (هانضأو م ائوْضأ نم ىقلاعتو هناحيس قاع

 بهاّوم رحب اهثماو 'اعوفتم اهانسأو ًاعوبتب اهافصاو

 اماني ىذلا ىرصملا ليتلاب ةمسنلا بقاوع هردح اهتعضأو
 يو ' ماج تابنل بو ةزارخلو هدم ابو لامآلا

 "ناّونص ريغو ناو ضرالا تارك ىو َناويملا هس

 هلوق ىنعم حضروا اهئاَوم رشنيو اهب رح وام * 2
 كرابما ليثلا ةافو ناكو ايتاوقأ اهف َردقو اهف كرابو لجو "نع

 ع وب نمأو بنت تناكذاو ضرالا ”هجو َرفساف ذك“ ا

 هللا فئراطل ن نع ةنابالا انيأرو قرت ًامئاخ ناك نم هاَرْش

 كلذ ىف نإ نومضلا قزرلاب تقوو ان َنوُدظلا تقفح ىتلا

 هعارإلا نم هّمح يَوْم َكاملغأ دقو نوُئممُْي موقا ِتايآل

 هعاطلا يف كف رضتام ىلع فرو هعاضإلا نم هدعبتو

 ونص عج ناونصلا (م) لمرلااقن جمفلاب رجحلا () هبامضتمىا ()
 قاب نم لختلاريغ ىاناونصريغوهلوقو داو لصااهعمح تالختلا ىهو
 عورزلاو تانابنلا
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 ِهمَسَو لاصنإ هدو هتتايإب ىَرْشْلا ن 0

 هتداع ىلع أَم عمو
 ىلاكيملا رصن ىبأ ىلا عيدبلا بتكو

 مهاره هتفيلخ هيلا وكشيإ

 ةلاط اذا هاملاو ليلجلا خيشلا هاب هلا لاطأ ىباتك

 كلذك هنن كَ هن نكس اذإو هبخ نبط ةهثكم
 اذا هل لئقو " ٌمْواَوَن لاط اذإ هوَ | 'ينب انيلا

 ءوقمم
 ملذاو ةاربب ربشأ ةلخ ' يشأ تلح دنو --

 * همام الول ىنعَست تناكامو هماتم الول ثم راد نكن

 شع َرَدصَم اردص نإو قدص لثم سلق ب ىف ىلو

 ” عطااالا لبس ملال يتتيسام اذا ىتح ىتيتدأو

 ”مئاوجلا نيب تقلَخام تقلخو ةليح ل الشيح ىنعتيفاع

 ةجامسلار دصملاو نسح باب نم هيضامو حبقي ىا هؤاقلج

 ناك اذادهن فرس رف ماتم ىهتا سيو هضالا تدنم ىادط يت( ج)تال()

 ريحا |مهف هيلعرم هن انعيإ انك ئئلارطشأتبلح(4) فخ لب هلظ لقتال كلذك

 ىنعي(>)ءال اولاو دهعلا مامذلا (ه) اهرك ذ ىلاةدملاهذهعازجا ىف اهربتخا هن اورشلاو
 تيفاجن (,)هتبس ىج حطاب الا لهسىلا لوعولا لزني ىذلا قيقرلا لوقلاب هترقابنا
 ليل بحاص حولملا نب سيقل ناتيبلاو ىتعطقوافجلا ترهظا ىا
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 ةقرغتمداوم ا اي ْ
 1 حاربلا قلقو '”حانجلا قلع الف خيشلا مل يتصف من

 ٍي نيب ىنتكر تو يذلا راطم لبال ل ٌواطم -
 عش -

 "تنادحو .ةراجحلا مفك أ ”نهوثو ةرابطلا موسم ضف

 نيس الفل تنَضق لاك هنأ ةقيجلا لب ةقيلَعلا اذه نع
 قحأأي “تلتف متصأ اف قب سلو دلبلا اذه ّدَرو دم ًةجاح

 كيلا اجاَتمع كاَرأ نأ 1 اجاتحم ىناَرن نأ تمطتسا نإ

 لأسأ اناو كلثم ىلا جوحأ رهذلو كلمفلو كلوقل ِفأ

 هلّرمِلو ههجو درب : تك راش ل ليلجلا ”يشلا

 هبنج تاحتص ىلع نيب نأ ىلا هَرْدَص ابر المو هرذع
 الا ش " هيَ زاثأ

 « ىوكشلا ىف ىباعثللو
 لك أتىتلا مولا نهد ىرا كنب هللا لاطأ يديساي ىلام

 ىذلا رورسلا رهد ىرأ الو ىمَد برشت ىتلا مونغلاو يبحلا

 ىرأ ىلامو قرط هنم يقترب ىذلا روبلاو ىفطع هل زم

 ةرواجلاةقالعل بلقلاانههب داري و علضلاوهو جئاوجلادحا جانجلا ()
 هتامالعئ ا هينذراثآ (س) صالختاانههبداري (؟)
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 ا #ءغ لا ةقرغساوم
 .قسأابو قاّرفلا مابسباومُر اذا قاشملاىلايل نم لوطأ ايلا

 .يرعش تيلارو راصقر هن :اقوأ لاوطو ٌراونأ هناملظ نامز ىلع
 هدلعو هذلز يروو هج دس نم تعيب اك دليل ”تدبأ له

 ديل ءادسا ىلع يفرق مدي ىل لهو هرهد هاضرأو هرصأ
 اةنحم ىخأ ة ةاوادم وأ م ىذ ةأفاكم وأ هللا عرافذتتسا وأ

 ةراظتا ةلج نم .ةزامنلاب ةفوصوملا ايندلا هذهىف قف نآلا اماف

 .ىراالو َةَرْنَحو امم الا ىرأ الف :ةرضو ةنمإ اتسرا
 لعل ةكيرذي امو ىنممالب ظل ىنأكو ىنعم لابلا تساك الا

 ايست ريخلا نم ىلا“ يو امورك عرفا

 - عيدجتس ل قيد لا رع نب موقك تكد

 هوقو ىلا كبد تس هلعجو كاتيا هللا لاطأ دعلإ امأ

 3 0 ضاير نم ةضَْواندنع تنك ك ناف ةنلاو

 نم اي انُكو اهلا بولقلا حيرتستو اهب ٌسوفنلا

 قح د اهترضخ ىلع ةقفشو امير ماؤتسا
 انيلع ٌّدتشاو فسوب ينس نس ًةمطق ىدنع تناك هس انتباصأ

 دمضومق الكلا بلط مضلابةعجتلا (1)
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 ةقرفتمداوم -١ب ؟هو ب

 اهضورب انتو ابمويه اننيَدَكَو 'اهتطق تباغو ' الك

 ديدش كلياىعابتاب انأو كّنجَتلاف ايف ناوخالا ملاص اندتفو.

 ةنيع يلعن كنأو دئارلا 'عضوم كلناب ىملع عم كيلعةتفشلا

 نأ ملعاو لهالا ةماؤح ىف الا كدعأام ىنأ لي هللاو دساملا

 مل ريثكلا هتكسب مو ليلقلا ءاطعا نم ايحتسا اذا ميركلا

 كلذ ىف لوقأ انأو هلم ربظت لو ف

 دوقعم لخبلاب ادبأ هبلقو 2دودمم سابا ىلع راسَيلا ل

 دوهع رهو نع هارت ىتح  هتَرعكنعيتشيل جركلاَنإ
 دوس جوا املع ويلا ُقْرُر لل. هلاومأ ىلع ليخبللو

 دولا ريظي م ةَمس ىلع زدنَت  موريلقلا ذب نع تسركتاذا

 "دومت وبف اثق دسام كف هلو كمي الو لاونلا تي
 بلطي هل قيدص ىلا لبس نب نسا بتكو تح

 م( هرومأ ىف هب نيمتسيالجر هيلا

 اذاةطقطقم ىهفءامسلاتطقطق لاقي (0) ةدشلاحتفلاب بلكلا )١(
 ةراشات بلا ىفو هقرفو هرشنريخاو لاونلاثب لاقي () اقرفتمارطمترطمأ

 (هدنعامب داجنم ميركلا) ثيردحت

00091 



 ب ؟ةالال 0 هةقرفشماوم

 كلاصات عماج لجو ىلا ىرومأ ضعبل ُتجَتحا يناف دعب امأ

 هتكحأو بادآلا هْئيَّدِه دق ' ةسطر ةهازتو ةّمع يذ ريما

 ١ .هبسح يف نوعطع الو هنأر ىف نينظل سبل براجُنلا

 هيف ًازجأ رومالا نم ميم دلق ناو اب مق رارسألا ىلع نمنأوا

 "دق ملا هنكسيو ةنازرا هدمت ناسل او بدأ عم نس هل

 هيفكت " لاكلا نم ةحراق ىلع ُضعو ةئطفو ءاكذ نع

 اابكحأو .كولملا ةمدخ رصبأ دق 'ةتكسلا هدشدُتو ةظحألا

 .ءارسالا ةلرصو ءارّرولا ٌةانأ هل اهف دمحف مهرومأ يف ماقو

 ةيميصل عسال ءاكملا باوجو ءابتفلا' 7 ءايلملا مساَوو

 هنأسا ةوالحم لاجرلا بولق قرتسي داك هدغ نامرحب هموب

 هدهاشدل !وملا ثارامأو همنال ص لضفلا لئالد هناي نسحو

 هبلطل كثرت دقو لحام السم ضيئتشا اع ' الطضم

 كي الوسع ةفرعمو كرايتخا لضفب هع ” هدايتراب كلو بحو

 سرفلاترارفلاقي (؟) لك لا ةريسلار .كلاةمعطلا )١(
 ةيبرتلا (م) ةنطفوءاك ذنع ف شكدق لوقي هن 'اكدن انساىلا تزظناذا ارف هرفا
 هبلطب (6) هيلع ىوقىارمالا اذهل عطضموهلاقي (4) بيذبنلاو
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 ةقرفتمداوم تع املا

 م ىنتملا ةفسلفو وطسرا ةمكح نيب ةلباقم جمس

 وطسرا لاق

 رسأ دّقف مدعلاو رّفلا فوخ لاملا عج يف هلادم ىنفأ نم

 ماعلا ةسفن

 ىنتملا لاق

 رقفلا َلمَق ىذلاف رف ةقاخع هلام منج ىف تاماسلا قف نمو

 وطسرا

 كرد مدجلا كاله ناك ةردقلا قوف ةوبشلا ناك اذا

 ةوبشلا غوأب
 ينتملا

 'هءاسجألا اهدارم ىف تبعث كرابك سوُتلا تناك اذاو

 وطسرا

 نيرخا موق مايقل يبس موق هاننف ىثاليو ىسي نامزلا
 ينم

 نمىلاعملا بلطف ممجلا بعت سفنلا تركوةمهلا تمظعاذا لوقي )١(
 ىناتعلا لوقك ةفيرشلاةبترلا بلطي ةئين دل ةلزماب ىضرب الو رومالا

 دواسألا نوطب ف تاعدوتسم #* ةيوشم رومالا تايلع ناو
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 ةقرفتمداوم - خال

 " فئاوف موق دنع موق ُبئاصم  ابلهأ نييام مايالا تضق اذه
 وطضرا 1

 5 10 .٠
 اهنع مهساسحا ٌوبنل لهجلا ىوذب ضن ةيقطنملا ظافلالا

 : ينتلا
 لعجلاب دزولا حاير ٌرضن اك رضاه داشنإ نمةوابقلا يوذب

 ماسجالا للع نم دشأ ماهفألا للع

 زنا
 "لوقو انل ضارعأ سو انموُسج باصْن نأ انيلع نوبي

 وطسرا :
َ 7 + : 

 اهريغ حالصل ءاضعالا نادسُم

 :ئئاين دلا ف ثدح امو ني رخآ ةءاساب موقرو سس مايالاةداعنا لاقي 0]

 هرهوجو هتدوجو ىرعش ف رعيامنالوقي (؟) نورخآهب ءىسو موقدب رسالا
 ناودرولا نم لعجلا لاني اكهنم لان كلذد ضناكن او ركفلا حيحصوه نم

 نأ نوهيلاق, () لعجلابههسا>ودرولاب هرعش هبشف ةقيقا ىفاذلتسمناك
 ةرفاوانضارعاتناك اذا لتقلاو حار جلل ضرعتن ناو برحلا فانموسج باصت
 ' ةلاسانلوقعو
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 ةقرفتمداؤم دل ا[لىالال

 ىزنتملا

 ' للملاب 'ماسجالا تحاميرف هبقاوع دوم كبتع لعل
 ولاا

 نامزلا ثداو ٌُضاىعأ ناويملا سوت
 ىنتملا

 ملل و ءريعا 0 0 7
 لوحاولا هب رعام نوهاف اياملا ضوخ ىتفلا ةاتعا اذا

 وطسرا
 َّ 5 ع

 بكمملا هيلع تناه هنوك ىلع لوتسم ءانفلا نا لع نم
 ىنتملا

 " لبا نم فوخاف نيرفلا نأ هبقارأ امم ىل ُلَتْقأ *رجحلاو

 «تفتنولاب ةفرعةيشع ىبارعأ ءامد»

 هتممسف فقولاب ةفرع ةيشع ايبارعأ تدبش ىعمصالا لاق

 دوم كت دجوم نم هوبجوأو كبتعنم نوشاولاهثدجااملعل لوقي )١(
 لوقي 2( ةحصلاو ةمالسلا ببس تن اكو ةدسش دعب تداقت |ةلع برف ةبقاعلا

 نيطلاوءاملا ضوخ هين اعيامنوهاف توملا تارمغ ضوخ نأ ناسنالادوعتاذا

 ىللتقأ ةبوبحلا هذهرجه لوقي 09] رفسلا نم عنج ال ل حولا نا ىلع رانك كلذو
 نارجه نم هوكشأام بنج بيقرلان ممرذحأ م عقومو هبقارأ نم حالسنم

 هعقوتب و هفاخام نوهأوهرذح ام لقأوه ىذلا قي رغلا دنع للبلا عقوك بييجلا

4)١( 
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 بد ااا ةقرفتمداوم

 كيفما دحأر هام ساحل دعي لا

 يبي اهف كري كو يدلنا تاقق "ضعي اهف

 نم 'قرابملا كيلا ثباجو قيمعلا فلا نم ””ماوضلا كنت

 هل كرّم الو َكِدْعَو نم هل فلخ الام وجت نيضلا بش

 ىلع ةرباص ةنوصلا اههوجو كيلا َتَرَرْبا كرجأ ميظع نم

 كتاوضر كلذب اوك ذيل ' مثقل لآ دايو مثمللا حقل
 رع ًاشنأ مث ءامسلا ىلا قاطو هيدي مقرو قبو بحتنا مث

 ايهاس ينتيفك اًناطف ايعاد كيلا ىدب ٌتددم تنك نا ىملا

 ةمْجلا دنع ينم ساي أ فيكم * هللا دنع لع اهمرهاظن كيس
 ”دنك ناو كما ف ارتقا نم ُتْسدَق املا كءاجر كرثأ الو
 َنمألاو دلولا يف حاصلا بَاب يلنيبف كلب الا كيلا ُلصأال
 دكللا رهدلا رش نمو دسملا َنَش نم ىنفاعو دلبلا يف

 .ةمون منرلاذا ضقأو ضقلاقي (؟) ةجردلاوةبرقلاةكرحمفلزلا )١(
 قءاعدلاو ةيبلتلا ىوس همه نوكي ال ناسنا لك نا ىاةنشخ هعجضمىف ناكو

 قراملا() لازهلارسعلاو رسعلا ل ثمرمضلاورمضلا (9] مظملا فقوملا اذه

 متامتلا ليل )0( يراخسلا هلي ساقي ايلاءارسملا مرككةقرهم عمج

 بايالا 09] ءاتشلا ىلايل لوطا
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 ةقرفتمداوم تكلل
 م24 ىنثم ءاجام باب اتجم-

 نادجالاو ناديدجلا) امل لاقيو دابللاو ليلا (ناوللا)

 لبقُم نبا لاق (نادا رّطلاو نافذ لاو نايتفلاو
 ناوثلا ىلبلاب اهيلع لمآ نابسلاب ىلا اداب الأ
 لببلا اهيلع َلمأ داراو هَ هلم ”بانكلا لم نم اهلع لَم

 ءابلا دازف

 نانكرقلاو نامرصلا) امل لاقيو يشملاو ٌةادغلا (نارصتلا)
 روث نب ديمح لاق (نانّركلاو نادّربالاو نادْبلاو

 ارا الاون "دلا فصنن يضرب و ىتلع ىتح نيرصملا هلطمأو
 هر هتدعو راهلا لوأ يف ىنءاج اذا ىميرغ لطمأ لوشي

 هدّدراو كلذ دعل ىنأي ىذلا هلوأ يف هتدعو ةزخأأ ىف ىنءاج اذاو

 لع هلام فصن ىّثم ذخأي نأ ىضريف دادرتلا نم َرِجضِل ىتح
 ةمارا وذ لاقو منار هقثأو

 ٌديع اهدمب اهاوه نم ىنداتمِ ابتيطل 2 تقراف ذم تلزام

 ٌدييقتو لقع ًةحئار ناعرص  ِنَطَو نع هينثي عزا ىنأك
 «ديع) هيلا باهذلا ىونت ىذلا عضوملا وهو ةينلا (ةيللا)
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 ب ال5 ةقرفساوم

 ةيفرظلا ىلع بوصنم (ةمئار) هيث, لعاف (ناعرص) ٌدياع ىأ
 هنطو ىلا عوجرلا نع هيئثر لمجلاب هسفت هبش عزان لج ىنناك لوُقي
 ديبل لاقو ابتيطا م ةقراغم دعب كلذو ديبقتو لّمع
 ”مالغ نينرقلا اهيلع ودع ةريط كو ضب نزاَرَجو

 هنأ دبر بوثولا سرفلا (ةّرمطلا) ةلبس عورد (نزاوج)

 ةيشعو ةودغ اهبكري

 ةضنلاو بهذلا (نارجملا)

 مهل لاقف دما "ذي رم ًاموق فاضو ءاماو لا (نادوسالا)
 داملاو ملا امئممل كلذ يف نا اولاتف نادوسالا آلا يدنع مكلام

 ليالاو ةّرملا ”تدرأ امنا ”تينع مكاذام لاقف

 ءارعش نم ىمجشالا ”ليذه لاق ءاملاو نبللا (ٍناضيبالا)

 ريرج دلو نم ىريرحلا وجهي نييزاجحلا

 ”بارش نيضييالا الا ىلامو هلك ”لوملا ّىل أي ةنكلو

 باضخ ءانالا ىفاك ص صاذا هناك موثركلا هامنم برشنو

 نارفعزلاو ُسْرَّولا ليقو نارفعزلاو ؛بهذلا (نارغصالا)
 دازيف (ةرماحالا ليق اذاف) ”محللاو ُبارشلا (نارمحالا)
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 ةقرفتمداوم تالا

 رعاشلا لاق هريغ وأ نارفعزلا بيطلا نم برص وهو قوأملا اهيلع

 املوم امدق نهب ؛تنكو ىلام كلها ةئالثلا ةيماحالاَنا

 ملَوَم لازأ نلف نارفعزلب ٠ لّطأو ”نيِمّسلا مللو حارا
 1 مسجلا يف ؤ نوكي نأ عيلوتلاو *ئثلاب ىرشملا (ملوللا)

 ١ نارفعزلا رثأ نم همسج ىلعام انه دارأ دقو هّنول ”فلاخن

 هرلامثا) ملوقو 'مزاما ئعألاو نك لا بلقلا (ناتسسالا)

 (ُلَوُطأ هيفرط يا ىرْديام) مهلوقو هناسلو هبلقي ىنمي (هي غصاب
 ةذيبع وبأ لاقو ئمصالا لوق اذه همأ لبق نم هبسأ ىنعي

 َركسو ءاودلا برش اذا قو هّتسا ىأ (هيفرط كلعال)

 لجرال لاقي (ناقوجالا) امبل لاقي ّيرفلاو ”نطبلا (نارآقلا)

 صعاشلا لاق هْيَرا دبع وه اهل

 ائاد هيزاثل يمسي ىتالا ناو هلل كوب تهدلا نا ممل

 ىضقني ىتح رّركت ةليلو موب ريغ أيش رهدلا سيل لوي

 ىلع َلبَقُي الو ءجرفو هنطبل مب ناسنالاف كلذ عمو لجالا

 هتا"ذاب امهلغشي لب 35 "هيج ةثودحأ هب هل يقبتو هعفنب لمع

 لك الا ليقو بابنثلاو محشلا ليقو حاكنلاو موثلا (ناييطألا)
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 د 5١4 ةقرفتمداوم

 رعاشلا لاق حاكنلاو

 رذحمت نكىذلامويلا كءاجىتم لينالفنابيطالا كنم تافاذا

 ناتسجس ليقو ناسارخو ُدْنسلا ةديبع وبأ لاق (نآجرفلا)
 رعاشلا لاق ناسارخو

 ىرموم ناك د اولا يدق سوم ٍبحاصو داهج نع ضرك دمت
 ىرتُم ريغ ريمأتيف'تنكدقو هتكر مْ نيج دحأ ىلع

 نب هللا دّيبع ىلا ةديصق نم نيتيبلا نذهب رعاشلا برقت

 املس تكر ىلا لوقي دعابت لس هيخأ نيبو هنيب ناك ىذلا دايز

 يف كاش ريغ تنكو (ناتسجس) نيجرفلا دحأ ىنآلو هنوكع م

 كاضر لجال ةرامالا نم تلقتسا ىتكلو هكرنأ ىلأ ىتحيايإ هتيلوتا

 ىأ سانلا نم امرصفا امهنال بارغلاو بئذلا (نامّرصالا)

 راّرملا َلاق امطقنا
 ليلم اهب ةالفلا تيرخَو اهكمَرصأ اهف ءامرص ىلع

 (تيّريللا) اهامرصصأ الا ءىش اهيف سيل ىتلا ضرالا (ءامرصلا)

 مل هلال سمشثلا هتقرحأ ىذلا (ليلملا) ةلالدلا قذاحلا ليلدلا

 ةللا نم ذوخأم وهو هب لظتسي؛ىث هدنع نكي
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 ةقرفتمداوم ب 6١5ه

 دنع اه ةديبع وبأ لاق (نايمعالا) اضيأ لاقيو (نامسألا)
 لهأ دنعو امينم ةَوَشب جئاملا لجلاو ليَسلا ةيدابلا لهأ

 قيرملاو ليسلا راصمالا

 بلو لاق سوماملاو ليلا (نايبقألا)
 اسوبتلا دسألا فاخت اما سيري نأ دعوا اهألي

 اسوماجلاو ليفلانيبيفالاو سومبلا دسالا مودي اي
 ءطولا ةقملا (سومبلا دسالا) ةّدشلاب هسق فصي

 نيريبكلا نيميظعلا (نييبقالا)
 تينكلا لاق ةشددملا دجسمو ةكم ”دجسم (نادجسملا)

 ةيمأ ىبب حّدع
 ١ لا ورنا نب نمةم قمكل [مهلاونا رواها دجسمملا

 لاو مهنم ىرثلا سانلا عيمج نيب نم ريثكلا ٌددعلا كل ىأ

 ةنيدلاو ةكم (نامّرملا)
 امييف ناقفذم راهلاو لدللا نال برخملاو:قرشملا (ناتفاملا)
 (ناقارعلا) امهللاتيو ةَرْصَبلاو ةفوكسلا (نارصملا)
 نآرقلا اذه لت الول) ىلامت لاق فئاطلاو ةكم (ناتيْرقل)
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 تالا ةقرفتمدأوم
 تفئاطلاو ةكم ىأ ( ( ميظع نيتيرتلا نم م لجر ىلع

 نب رع وجم قدزرفلا لاق ثا راو ٌةلجد (ناَدفلا)
 يرازفلا ةّد 27

 .نميشفلا نب ذحأ 3 رازق هْيَدفاَرو قارعلا ىلع 55
 ظفالا ناك ناو نيمكلا كلذب درب لو عوطقلا (ّذحالا)

 وهو ٌدحالاك هلمجو ىلاملا لين نع نيديلا ُريصق هنا ديرب امنا امبل
 هتفص هذه نم قارعلا تيلو لودي هبت ذل رمشال ىذلا

 مقلولا هرسقلاو رئاطلا ثرسقلا (ناّرسلا)

 اعار ىمسو لّزع لإ ا 'ممارلا كامسلا (نآك (سلا)
 ةىث همامأ سيل نال الزعأ رخآلا ى ريسو ايكوك_همامأ نال

 اص ريغصت هاصيمت لاى رعشلاو روبعلا ي ةرمشلا (ناب رعشلا)
 ةنيدملا ىلا ةرجهو ةشيملا ىلا ةرجه (ناترجبلا)

 نيميعالا ىفل مهنا لاقي لاما كر ”رسحو بصألا ميما
 بشملا يك ص يأ ماعو

 احّرلاو ردقلا ىهف(تلملا) لبق اذاف [لاوزذنلا(ناتحل
 "ل اذه هدنع ناك نم ىأ ٌسافلاو ةحادقلاو 8 ةرمشلاو ولدلاو
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 ةفرفتمداوم - طا

 هذه ضن ٌريمتسيل َسانلا روي نأ نم هل دب الف آلاو ءاش ”ثيح
 1 لاق ءايشالا

 تآلملا باحصاب م ءابكست مرت نوبوانأ نبال
 حير (ءابكسلا) هاواس اذا نالفب نالف لّدع لاقي (نادمي)

 دحأ نويوانأ َنادعيال لوقي ةدرابلا جيرلا (رصلا) نيحيد نيب

 تالحُملا بابراي

 اهريخ نقل كلذب ايس ”ريعلاو دبعلا (نارتَألا)

 نالف ونب َلسرأ لاقي نوبللا نباو ضاخلا نبا (ناتيشالا)
 اهاتيشاح ْتمِبْش دق ٍضرأ ىلا ىهناف ادئار

 ورم نب ديزي لاق ناسللا نافنتكم ناقرع (ناَدَرّصلا)

 ىايب 2 ةغلانلا وجم قمصلا

 ناسالا قاطنم نادّرص ل ماش نم ُرَدَعَأ سانلا أو

 قلطنمو ماشلا ةيحانب نولزنإ ناذ ىنب نال ايم اش هلعج امنا

 هل يف ريمضلا نم لاح

 . 0 ةبجللا اناج (ناتمْدكملا)

 هيبئاج نم فنالا ىلع عمدلا .ىرجع ىف ناقرع (نارظانلا)
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 ب 5١48 ةقرغتمداوم

 رعاشلا لاق

 راب شيعلا نم ضوفنعو بابش ايزي نيرظانلا مل ًةليلق
 اذا شيملا نم ضفخ يف نالف لاق, (شيملا نم ضوفخم)

 ىرجي يف اهجل لم ةأرما رعاشلا فصي هشيع يف لاملا َنسح ناك

 املاح ةنسح نبإ 5 ةليسا ىبف كلذك تناك اذاو عمدلا

 نينيملا مث نيبجاحلا ىلا سأرلا نم ناردحن ناقرع (ناناشلا)

 همارلا وذ لاق ريعبلا فيظو نم ديقلا مضروم (نانْيقلا)
 'مويبمو اشلاد يمل لظ الا ىماد فرع ءاقرخ ىوه نم ىتنأك

 ديعانالا 'هنع ترسحماو هيَدْيَق فذ ةموي ةىفديفلا ل ىناد

 وهو فرطم لج (ةأ ما ملع) ءاقرخ بح نم ىنثأك لوب
 لظالاو هنطو ىلا نحب وبف رخآ ىلا لمحو دلب نم ىرتشا ىذلا

 هلظأ يمد ىتح هيلع ريس هنا ديرب ّضرالا ريمبلا فخ نم وام

 هب يذلا مويبملاو ديعل هب مع ىذلا عضوملا نا ديرب ةمبلا واشلاو

 ةديعبلا فذّقلاو ةرفتلا ضرالا ةموميدلاو هبيصي ءاد وهو مايبلا

 ىف دبق ىذلا لاب هسفن هبشل مل عج وهو ماعلا عمج ميعانالاو

 لاح هعاززو هلق نم رثكُيف هنع لبالا تبهذو ضرالا نم ةالف
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 ةقرفتمداوم بكه

 نم هبام ةدش نع ةءاتك كلذو بمتلا نم لظالا ىماد هنوك

 هتبوبم ةهج نم دجولا

 ”برضي ءاجو) دعوت, ءاج اذا (هْيوَرْذَم ضفني ءاج) لاقي
 ةرتنع لاق (هيردصأ) كلذكو افراق ءاج اذا " هيَردزا

 اع اذ انااهَّف ىلا  اَنوَرْذم كسا ضفنت لّوحأ

 اذا هموقل لوقي ةَرامت ناكو ئبملا دايز نب ةرامم وجيب

 ناكوهتلثقال ايلاخهتيقل نا دبملا اذه يف مترثك أ دف ةرتنع اوحدم

 نيتيلالا فرط ناورذملاو ءاجبف ةرتنع كلذ مخلبف هدسحي اًماد

 عماللا رع يف رفاملا يذ نم ناوُدّسي نامظع ( نامه انلا)

 رعاشلا لاق (قهاوتل) اضيأ امبل لاقيو
 بأَب عَدَج الو لي فتم البا نينا
 ملا 2006 نيبملا تّلَص قهاوتلا ىرامج

 ري ًاسرف ايلا بكرو ديل تءاج ًاليخ ىفالت هنا ركذي
 رينصلا ليثضلاو "ىبرع ريغ هوبأو ةيرع همأ ىذلا وهو فرت“

 نقهاوثلا ىراعلا 7 ريصقملا نأمل و اذفلا خيسلا عذجلاو مسجلا

 مساولا نييبلا تْلصلاو هل ؛مرك أو هو هبل هقهاون ىلع سيل يذلا
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 - 76 - ةقرفتمذاوم

 هفاضأو هودع ىف ءابظلا نم سنتلاب سرفلا هبش ودعلا نانتسالاو

 بلو هْوْدَع دتشا ملا لك أ اذا هنال بشملا نم ٍبَحلا ىلا

 ”-صقن "قرد اذاو امُدّدَشي وهو ءابظلا محش قتفبال لأملا و

 دع

 .ليق هيلا بسن اذاو أجأو قلَس ءوط البج (نالبجا)

 00 دويجَألا
 .نسأدقو بارعالا ضعبل ليق طارضلاو لاعسلا (نابَط نالا)

 ىأ نابطرالا قبو نابيطالا ينم بهذ لاق مويلا تنأ فيك

 ةأرملل لاقي طارضلاو لاعسلا قبو حاكدلاو لكالا ىنم بهذ

 ّريتلا ْتَمبا) لاقتو ؛ءدقلاو هجولا ىأ (نيققوملا ةنسَل) اهنا

 .برعلا ضعب لاقو رخآآ نمثب اهضعيو نمشي اهضعي يأ (نيديلاب
 .اهتطو رثاو اهتوص ىنمي اهرئاس نسح اهايفخ ةأرملا نم ّنسَح اذا

 تناك اذاو اهرّتخ ىلع لد توصلا ةميخر تناك اذا اهنال

 ارز فار اذا للا ابتطو ”رثأ نكمتو اطخلا برام

 ه(ينكصحال مايالاو روهشلا عج مظن)و

 امهتناف مايألا عم روبشلا عمج هقرعأ ى قانأ ”ديفتسمو
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 ةقرغماوه 399 ١
 امصندَكَق للا ناف ًامظن َكاذ د « هل 'تلقف ارق اهدأ 3 ىَماس

 م ناتظنألا زوج ءانرأو « ”ةمرأو رافصأو ”تامرح

 امدتبم تيئأام كاذ نم تبا ه اف َتْدَرَأ نا عدد وبش لقو

 اممس ام اباجزأو تآكدامج ه ابجَرْؤأَتيشاماذاىدامج عجاو
 امج نأ "تكاسمر اثمو « ارت ”تانابعش ناش عجو

 ىعونيحت الا وش للا وخأ يو ه ام ترو اًذهاي ليواوش لقو

 مكمألا ةجهلا تاوذو تري « تببتشاةدعقلا تاوذَّاب ملعاو

 رج ممجاو نيناتألا هه « اهدمبو ٌداحاو توي لقو

 اعرشام لتاو تاج ابلثمو »* لع اهف ثيوسا لقفالؤا

 ىسباوصلاوحتنمتاوامدرالاو# ابفرعي  تاواثالثلا نولبقو

 509 لعل "نكو ءاسحلاو « ةسحلا تيشاماذااسيمَح عمجاو

 فلالاب بتكت ىتلا ءامسالا رثكأ عمجت تاينأ هلوزجم-

 لامتسالا ريثكلا هلوأ حوتنملا روصقملا نم

 مد نييونللا بيرغ ىف ذشام نود

 آي هاوس نيتك اورصَقلا نم ىرت اهف هكا فلآلا وه

00091 



 اا ةقرفتمداوم

 “ (مملاو انتلاو لا هنمو اَرَلاو انتو [ستلا هْنه
 * طقلاو امصلاو آَنْلا كاذو ىتقاي 6 َللاو [نطا اذهو

 * (جكرلاو الفلا ةالقلا امجو  اضفلاو ملا ةابللا 'مجو

 * اللاو اًرملا .هئمو حولي [ئسلا مث ركصلا 5 هئمو

 *ادملا ٌهاَدعو ادع ءلكو املا هس قيدص ّلكو

 *(سلاو اَنَقلاو اكلا عذلو الصلاو آمّلاو اًبصلا 2

 "اركلاو اسقلا مث هْيدْوَمِب اللاو انشلاو نلا لوطو

 رعاشلالارهظلا ارقلا )١(

 رذاعبابلااركن م ىنمرهّظلابو « ىتوعفديذا بابلاب مهحازأ

 .ىفاشملاو : فنالا نينرعلاو نينرعلا ىنقأ ناك ل سو هيلعهللا لصدللا لوسر ةفص
 عسا جم تيبكلا لاق رتووعفشلاقياكج و زلااك زلاودرفلااسحلا ,09] ىثعالا هنمو مومذم نيسعلا

 اهكالخ دن اميفاك ز واسخ «. لقن مل نحتاذا ىضحتالمراكم
 : تلامىاايكب ولق تغص دقق ىلاع لاق ليم ااغِصلاو : هب نز وي ىذلاانملاو

 امهريغو رثبلاو ىداولا بن اجاجرلاو : رج شاضغلا () ةاطقعمج اطقلاو
 ادجلاو : رطملا املا (ه) ضرالاالملاو : اهؤئنفورادلا ةحاس ارعلا (4)
 عبرا ىذ لك نمو ناسنالا نمرهظلا طسو الصلاو : رهظلا اطملا 0( هيطعلا

 : لهجلاابغلا () ئئثلادحابشلاو :ةانق ع مجانفلاو: رانلااكزلاو: كلذريغلبقو
 اصقلاو : سأرلا ىدوف نعرعششلاراسحتالجلاو : فرحلاو ىداولاريفش افشلاو
 ءاورك ةأرما لاقي نيفاسلا فةقداركلاو: ءاوصقةقان لاقي ةقانلا نذا فرح
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 ةقرفتمداوم دل اا
3 58 . 9 8 .- 1 1 

 لاو اجنلا لثم ورغالف لقي *ىث كلت نم دش ْنِإو
 «هكرحم ةماعلاو انك اس ءاجام هلو

 رخفلا كلو كح الو انك اس هركذأ امب قطنا

 "رغو هرذص ىف م5 يش  هدنج ىفو' ٌنْشَم هنطب ىف
 ”رعو ُلبج اذهو كنس ىتتنفلاو هلوق ىنذأ ردو

 ' رفح هتاتسأ قو شْحَو عضوم اذو بابلا ةتلحو

 "مالا كلذ سْيلو ءاد هسأر يف ةسلاو نيجلاو

 ”ورمحاي قاسلا شمح تناو هلك دحاو جرش 'ىثلاو

 «(همضت ةماعلاو اروسكم ءاجام هلو)#

 نايبلل افالخ تمض ”فرحأ تءاج رسكلاب

 ”ناوللا ىلاكاوتسلا ىلا ص مقلا ىلا حارصلا ىهو

 ريعب وأ ةاش نم خلسي ماضي اوهو سابل نمهنعناسن الا هيلي اماجنلا 0(
 نبادشناو امهمثحل يقوامهوحتو بنرالاو بلعثلا رحجر وصقم حتفلاباكملاو
 اكمىف رجاح شنح نمو *« همهمنم كتبي نودكو كرب

 مموثوو مهروقت دنجلا بخشو : صخغم لوقت ةماعلاو فورعم سغم ا (69]

 ىا لادلاحتفب ىفذأر د همد تلعج لوقت (©) ردصلا ىف دقوتلا رغولاو

 .نانسالا فءادرفحلا ١) لهسلادض رعولاو : هيلاتفتلاملو هنعتضرعا

 شمو:دحاو برض ىادحاوجرش(>) سأرلا ىفءادةفعسلا قَّرَعلا نبجلا )0(

 .بثولا صامقلاو: ايرهجوانلعىأ | >ارص كلذ تاعفل وفت(7)هقيقدقاسلا
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 باخ ةقزفتمداؤه

 ناَوَريغ 'مهقاف ولملا لش رادلا لقس كاذكو

 'ىنكلا اذا 92 ةنرسبشو ديرب راو

 نايصلاب لوأ ىهف عم اطملا نع مولعلا م

 «تاوصالا ىف قرفلا»
 : ناسنالا ةكرح ترص سارا و : هتوص *ىش لك لمزا

 لقتل توما ُنْلَلاو

 بدك هيسلم توصلنا نت دم كونج دلو
 ”مع لا كلذكو ءاملا تو اريرألاو : هرْسبلا كلذكو

 ةرتنع لاق رذقلا تاوص ةَرقلاو : تح اذا ُباَتملاو
 ص ابنؤل يلعأو لأ رغم م كل لاتال ذا

 ىثعالا لاق ّلمخلا تاوص رباوسولاو : رولا ك كلذكو

 لج رشع حرب نآمتسا# تفرصُلا اذاًاَساَوسَو يحلل عسل

 ةزتنع لاق قتعىذلارمتلازب رهشو زي رهس 0(

 يهذافاكوبَع قلئاستنك نا « درا َنماموقيتعلا بذك
 رمتلاب كيلعامللاقق هلبانابلأب هس رفراثيا ىلع هنبتاع نيحدنأ :ًارمابطاخيب

 راح ارهصدلوق () هرهظ عك يججأ ىذلا ىمرفل نبل ىرذودرابلاءاىلاو
 رهص نولاهنول ىلعا لاق ناكو مسالا عضومردصملا عضوف
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 ةقرفتمداوم ب الاكهاد

 'رركلاو : نينا نم هديختلاو: ملا نم نوكي ادخلو
 ىثعالا لاق رْدّسعلا نم
 ريركلا لاجرلا ىَرْعَد ناك اذا لانلا مْ كوادف ىلقت

 دنع ةجرشملا ”ربركلا ديز وبأ لاقو : قدتخملاتاوص وهو

 لاقي الو هتارجزو هب تح اذا حيسلاب تجهجه لاقيو : توما

 دييل لاق عبسلا رينل كلذ
 'لسارلا بوث دلك جهلا ىَتْنَب  هضراب فايل دئاوروُدوا

 كلذكو همساب هَوَعَ لكلا تشاو نهب جره كلذكو

 5 "تك ع جوش لوف ةجاجُللاب تجَدجَدو : هن تسفر

 اذا لبالاب تاج اجو : راجلاب تس أسو : يات كنك

 لبصِي ُسرفلا لاَميو : فلملل اهب تأهأَهَو : برشلل اهتَْعد

 ًةميضملا كلذكو هني توص ِبَقَولاو : فاعلا ُش اذا و

 سيقلا ءرما لاق

 دقدقلاب يئذلا ةوعْوَعَو د اولا نطَب ةعيضخ نك

 . قاسح لاق ةلبس ةنيل ةّينم ىنمي ىأ جي لثبلاو
 هسرتفيفاعرسم هيلع بصنيفهباجهجهم ىشخي دسالا ىنعي )١(

»)١5١( 
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 ب 44- ةقرفتمداوم

 ربك دلو بصعو دل ٌراَذا احبس ةيشماوشما ورجال وعد

 2 ًققانلاو : زدبو وغرب «, لمْجاو : قبنيو لحس راجلاو
 ىشثعالا لاق ُلبالا تطأام كلذ لمفأال لئل 1١ ىف لفي طقو

 "يالا تمام اهتم تسل انتفأ تع ايبتثم تلأ

 لاق علا تو راميلاو : واجي روحي رؤتلاو

 ةاعب ا يلا و ا ىتتخلا عينت ثأ امو

 داقسلا دارا اذا د 3 و 2 سئل : ناضلل غارت و

 يملا : هرادص تاوص ةريغراو ' منيو تبني هرئاري دسالاو
 َِس باكلاو : أيضإ ب :لمتلاو : 8 اذا زوضَتو ىو

 لاق اهدأجب م قاوتسلاو : بو

 طعل تعمجأ ىعفأ م َضْفْرْلا اييخش هب تاوص نك

 3 « ضني اهضعتب تاع بف«
 ىدآ ناد : ام كيرحت ةضنضنلا لاقيو ضمت ةيملاو

 وفي كيدلاو : ُبَمْيو ةمجعلا نيغلاب ( سس : بارثلاو : ىوُني

 زجارلا لاق ضيبلا تدارأأذا ضقت قس ةجاجدلاو : متو

 اهلامحا لقت نم لب الا تتوص ىالبالاتطادلوق )١(
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 فاضوالاف 00 ؟*986# 2 ةقرفساوم
 لثملا هنمو فص ُرْسْنلاَو ه طا _جاجدلا َضاقنا [ ضقت *

 لاق ٌلديوردَ 'مامحلاو : : رفاص نم نبجا

 امام نوصُملا نآف ىلع وعدت ةماح ل يده نم كقارشاهام

 1 و 8 هكذا

 ديبل لاق ارارع

 لالح ءايحا دعلإ 6ع ةراّرعالا المأ ََسط 1

 رامز رم ىتالاو اهنمر يذلا ىأ ملا ف كلذ لاو

 برتملاو : بنص ألو: ابدت بز ىّظلاو : معي ريزئلاو

 6 عوبذيلاو ٌةَرَقلاو ”ريزالعاو عر ىأَص لاقيو ئصلو قَن ا

 فَمَن نججاو : جيرارملا كيذكو ”ضقو قت عدافضلاو : م

 « لطلاب نيل لا همرااوذ لاق ىتفل يأ

3 
 بصر

 ىصقنب فانمدبعنب مشاه نببطملادبعنبمللادبعنبدمحانديسوه )١(

 ترمي :مامثلاو : كاحضي ٌدارقلاو :

00091 



 كك 0 فاصوالا ىف

 قالا نسح ََ مجولا أ ٌقءاضولا َرهاظ الجر تبأر

 ويفيع يف ؟انفاسو 'ةقسم هب رأث إو ' هلم يش

 هقثع ىفو * لحص هتوص يو * تلعو هرافشأ ١قىو ”جعد

 نإ "نرقأ جز لك أ َرّوحأ ةناتك هني يفو دس

 لجأ وهف بلا ُدالعو امس ملكت ْنِإو ٌراقولا هيلمف تمص

 ندظأ ”تاّورخ هّتطنم نأك *(ٌرَّده الو ٌرَتال كصف) قطنلا

 نم نيملا همحتقت الو لوط نم هونشنال ' هَ نرادحت
 را عا ص ” يع بنو 5

 مهنسحأو ةارظنم ةئالثلا َْضنُأ ف نينصت نيب كصع رّصق

 َنَمأ َنإو هلوقل اوتصنأ لاق نإ هب '' نوفحيهاتفُر هل ده

 نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغنب ىؤل نب بعك نبةرم نب مكح نبا
 نب ليعمساب ر نان دع نيدسعمنب رازن نب رضم نبس ايلا نبةكردمنب ةميزخ
 نطبلا مظع ةلجنلا )] فيرشلابسنلا اذه لصتي مالسلاامبلع مهاربا

 ةماسقلاو ماسقلا (م) ةرصاخلا ةلقصلا (؟) نيترصاخلا جورخوا: اهؤاخرتساو

 عطسلا (5) حب (ه) نينيعلاو نيبجاملا رعمش ةرثك فطولا (؛) نسحلا
 لديفليلقب سيل ىأ (0) نيبجام ان ورقم 09 ةمالعلاو ةمسولا كي رحتلاب

 هبىغح لاق )٠١( رصقلاولوطلا نيب لجرلاةعب رلا (ه) دسافريثكب الو ىعىلع
 رورسلا هلرهظاو همارك !ىؤلاب ضرك
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 فاضوالا ف 2

 ىلص ' دم الو ندبامال ' ٌدوشع ةونع هرمأ ىلا اوردابت

 للسو هيلع هّللا

 عم هتصق رك ذبو مالسلاو ةالصلا هيلعو

 «نافوطلا رك ذو هموق

 راَوبلا هنم مييلع بَسَو حوت رولا بحام ىَدَو
 ِِ 05 0 2 نوعا ع 00

 ٌراذحلا ٍرّدفلا نم جني الو اوُرََو هتليج دنع اوِجْصَو
 عقلا 9 4 5-003 7

 راست ٌقَرْخ ُهءانع نأك ميبلا ؟رمبشم ةاملا َشاَجَو
 ع 8 5 ها ع7 50

 ةاوجلا 8 َراَج هللا الْيَلَو نذإب ةدصاق ىهو ْتماَعَو

 اؤاسفا رثلا كي نو احا ىلح قِبل
 دنفلا (؟) هتمدخلنوفذم عاطمىا دوشحتو:مودخ ىادوفحم 0(

 وه () ىأرلاولوقلاأطخلاو ضرموأمرهللقحلاراكناو فرط كي رحتلاب

 برم ا قهرسأر فز ناكو هقيقر بيبشتلا نسح ناك بلغت ىنب نم ميشنبريمع

 هيلع نمو هندي ومهني رفز لاحف هلق سيق تدارأف بلغتو سيق نيب تناكولا
 لاقق هقلطاو لب الا نمةئامداطعأو

 اعاترلاةاملاكئاطعدعب و *« ىنع توملادردعب رفك أ

 نمهلمح امم ليسلاق ةوفءىجحاممضلاو دملاب غاثغلاهءاثغ ناك هلوق ١)

 لبجليقو دمت اب لبجوهجاجزلا لاق ىدوجلا هلوق (ه) هريغو خسولاودب لا
وقو : حونان ديس ةنيفس هيلع توةساةرب زجلاب

 هل ىذلاع ونمملارجا ارجح ه
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 2 ا فاصوالاق

 اننا ف وما ىنكلَو كو ”ةظعاوم هيف. اذبق

 مد اقون فصيو زري بيطق نب سآسج لاو

 طاطأ بستم ىلع ْتَنَب طاينألا ةّرَوْتم صاقو)

 طارأ ىذب مات وَ طا ( َنيِق اذا ويت

 طاورش 5 بأ ىذ ذا نحل طا ملا ىّرسلا لاثمأ هو

 طاش رجتعم طالع فلظش هادخلا تاص

 طاتضلا هلئاش ل لب طاب ل ةيوارس ىلع

 طاطسفلاك مآ برو طاللا سلس َوْدَس 2

 طابس ع قال. لع. .اناتفام نع الع قرع
 '(طانألا ْسَح لدم َوَهَو طَّتَتلا لالا نب حبست

 6 ىئاصلل ديصلاو ديصتملا فصو يف ةلاسر نم لصف
 ةقوَعتم ةتثولا داوطالاو نقدا جاومالاك اًنيخو

 توملاو مهلاةرمغك ةدشلا ىهو بونوةب ون لثمةرمغعمج رمغلاهلوقو : زجاح
 طاعيو توصمطاطاو قيرطبحلمو دولجلاطايلالا )١( امهوحنو
 ةطرمتملا طارمالاو مهسلا ةورسعمج ىرسلاو عضوم طاراو رجز
 ةنوشخ فظشلاو قوسلاوريسلاةدشبأدلاو نقرفينحليو شيرلا

 لزنم ىلا لزإم نم ىركي ىذلا اضياوهو مللا ريثكلا طافسغلاو .شيعلا
 عيرسلاطاقطتلاو طبسعجطابسو همئاوقيسعو قفرلاطالللو
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 فاصالافو 0 #سإ»
 نو هيمطلال ىهو ديصلا قاتشت هيراج ' ةفئشتم 'هيطاح

 بلال 'ةؤم حراوج انيدبأ لعو هَل ' يضع هلأ هيا
 رظانملاو ظاحلألا ةعاط رجانللاو لامتلا ٌةَيَّرذم رسكتلاو

 بوُذعتلا ةليلق سوُلاو بواقلا يك حراطملاو يمارملا ةديمل

 داوعألا ةبلص باسنالا ةعرك بانذألا ةتلاس سوئبعلاو

 ةتعاضتتو * امقو اهرش تدححلأ اذا ديزت لاصؤألا هيو

 نومنمم بلطلا فو نورئاسنحن انييف ٠ امبثو ابك تمبشأ ذا

 هؤافص رارسأب حوبي هاجرأ ةيماط همام ٌقْرو هام اندَروْذا

 هلئارغو ةقدم هب ليطلا نينافأو هؤابصح هرارق يف حولتو

 تا رسال تاقلتخم تافصلاو ناولالا ةريافتم ةعقاو هيلع

 بوشم نمو هعاوأ َبذنو صاخ ع نف كانو

 حراوجلا انلسرأ اييلع انيفوأ الف هلع * فرق وأ ' نحن

 رظنلا فنشلا (0) اودارأاممهلوانو وهل لمعهلهأ ىبصلا ىطاعلاقي 9
 فيسلاريمأنزو (م) هلمراكلاكوأهنمبجعتملاكوا هيلع ضرتعملاك ئثلاىلا
 بلكلا .() مكاةوهش ةدشورقلا (ه) ةددحم () دحلارسكنملا قيتلا
 حيبقتلا نيجهلا (0) ماعطلاىلاةوهشلا طارفا هنلاو:طحقلاو قيضلاو ةدشلا

 هتحئارتبيطت (م)
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 ل فاصوالا ىف

 [يمسم الا عم حن اياضتلا ءابس وأ .ايانملا سو اهنأك اهلا

 مث تارم انتلطأو تانفد اتاشل انذع من ايكذمالا رئ و

 ”ايئالطأب ةيهال بارسأ ىلا انيضفأ ىتح اهعماجم موو ايبعالم
 نم نقلا قوثبلا نم فطخأ ةوبف ائعمو اينالكأب ةعئار

 ىأو يل نم ٌهبَدأو بلاعتلا نم هركمأو ثوبا

 نوثملا 'دتقَر نوطبلا ' مق روصملا صن " بدانجلا نم

 هضارع قادشالا ' تره قادحالا ”دَرَخ قامآلا مح

 بارهلاك باينأ نع ةرشاك باكرلا "لع هابجلا

 ريهز لاق فحلاو فلظلا تاوذنمداولاالطلا )١(

 محرك َيْضَياهوالطأو « ةفلخ يشعر الاو نيعلاج
 رعاشلا لاقدارجلا نمريغصلاوهو بدنج عمج بدانجلا (؟)

 صيصق نيل ىعرصاهيدانج * ردباوهالول ءزجلاديف نيلي
 نثقرلا (4) رمض اذاهنطببقلاقي نطبلا رومضببقلا (م) توص ىا
 اهقيضوأ ةقلخاهرصب نيعلارسك ةكرحرزملا (ه) ضايبو داوسب طيقنتلا
 هقنع ظلغحرفكبلغ () عساولاتيرهلا (5) اهرغصو
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 فاصوالا ف هج ام تح

 نيدلا حم ىضاقلا ىلا لضافلا ىضاَدلا بتكو اي

 ثداوملا نم ىرجام هل فصي ىزلا نبا

 مد نيعستو ثالث ةنس ىف

 تالا ةيراجلا ثآلثما نم ةّدملا هذه ىف ىرج امو

 نأ 'سانلا نظو ماين نحو اي ها نم "أب ةيداعلا
 هللا نا ”مايق مه اذاف دوّدمملا ليللا يف قرط دق دوعوملا مويلا

 كلا ىف 5 1 ايندلل ن 1 0 م
 هنا كلذو 2 لا يدمج رق نماث ةعمجلا ةلي نم لّوالا هيرو

 ةقصاعابرو ”ةفطاخ ٌقوربو ”ةفئاكتم "تام هيف ٌضراعىنأ

 تمقادتو تاّقعص ابل ثمفتراو اهبوبه دتشاو ' اهبوبل ىو

 تقالتو ' ْتَقطْصاو ناردملا ابل تمَجرف ةتاَتلطم ةعأ اب

 ليقف ”جاَجَع ضرالاو ءامسلا نم نانو ْتّقَعاو اهدْن ىلع

 مّطقملا ةهج نم ”قورتلا تلاونو ْتَِبطنا دق هذه ىلع هذه "لعل

 هبابهذمودلاعباتهتلعجاذا اذكو اذكي هعبك لاقي“رملا ةدش عسكلا 0(
 فارعالانبالاق

 لا ماشا 5 رعةعبسؤاعشلا عك

 توصاعمس برضقفصلا (ج) اهرح ()
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 ب ؟م#بعل | فاسالاق
 رثأ ىلع ًةيناثلا ىو ىرخالا ةدحاولا متو ماظن ىلع

 بذات ىهو ةُئاقو بقاعتن ىهو ةفقاو قوثرإلا ىو ىلوالا

 دازو واع اهنم ادعو ابار

 مد ترو موجنلا ' ٌميْرَس 'تنْطَلا نأ ىلا جلا ضع
 ”ميرلا هذه لازالوا" ميقا نم هقوف ناك ام ْتَمَتَو ءامسلا

 لاق مانكف اقينع دوع وانت مث م اقيفخ ًاوكس نكست
 انف 6و قماّرصلا نم 'ميناذآ ىف مبامأ نولمجت لات هللا
 فلما نم مي قراوبلا نم ٍءويعأ ىلع مهيدي نوذو
 كرفو رافشتسالا ” َلقامم الا بطلا ن م ًاجلم الو راصتإلل
 1 ًاناتخ مهروُذ نم اوضمنو ًالافطأو ءاسنو ًالاجر ُسانلا

 مي نوثيدتسي ذا ًاليبس نودي الو يح نوعيطتسيإل

 هتابجوم ىلع مم ال باذعلا نوبرفتسإال منذ نورك ذو

 نيمصتمم نوم هفأمحتساب هتامقاو يف ِتقو يفو نورصم
 قانعألاب ءامسلا نم نم ل 'ازانلا هلا نيّاتمو ةعماجلا دجاسملاب.

 طوطخلا ردا جرس. ىذلار هازلا حاب صملاوهو جارس عممج جرسلا()
 ئجالم ()
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 فاصوإلا ف ا 15ه

 ةيلاس لهالاو لاومالا نع سومثو ' ةيناع هوجوب ةعضاخلا

 دق قَج بطخ يأ نووتو وح فارع نم نوار
 و مهقارط ةاجنلا نع تمحو ب ةايملا نم تمَطقلا

 مهنأب مهعمت نأ هللا دمحنو اوُمدَتو نومداق هيلع مه اهف ةّركفلا

 | نم اوناك ول ْنأ اود مهتاولص ىلا اوماقو نومدان
 تك "رحت ”حايلا تنكس املك ميباد كلذ "لري لو نوُئاداهيلع
 ىتح تك رئام ليق تّدخأ اكو ' تك نب كلّقتسا ليق اًركو

 ةقلاب رجاَتلا ىلا ُبولقلاو ةروكذملا ةليللا نم ُريخالا تشل

 دوك كلا ىف هللا نذأ ْنأ ىلا ةفئاز 'ابنتس نع راصبالاو
 ٍظ ليلك سأو وتلا اذ سالب نصل تشاو
 ةخفنلا دم ثمب دق هلا ىريو هقبرط ةمالسل هيي هميفر

 ١ هكركلا هل ّدَر دق هللا ناو هخئّصلاو ةحيصلا دعب قافأو

 َبكرملا نا ربمخعا نم َدَروو هكرغلا ىلع ٌدخْي ةاك نا دعب هبذأو

 ةيداملا لوصألاو .ضرامال زئرحتلا ىف اًرتُس ناكام اهرك
 ةكربلانمذوخأم تدازوتمن (م) مهتبحم )١( ةدجاس ()
 ةلمجلا (5) .مونلا ,(ه) هجن قيرطلا ننس (5)

00091 



 د 7 فاصوالا ىف

 . قاطلا ىف ناو ' ضقانل اهب: جلا اهيلع تدع رجشلا نم
 .ىفأ اف بكرو اي ايح ”حايزلا هتنقدف امان ناك نم نيرفاسملا نم
 ّلقلا تلسرأ ىنأ ' ننلحملا ُ سم الو ايش همامأ وه ام ُراَرفلا

 .ةيطللاو "لس هللا نكلو ”ظعأ مالا كّرع لوقلاو 0

 وجرتو قالا ضعب ريثكشتلا اذهب 'تبضق الو ُتْفَلَب امو نشأ
 اف 'انيلو امب انينو اًنظعو اع انطَميَأ دق هتاحبس هللا َنأ
 هدعلإ نم اهيلع نمثل و 18 ةمايقلا ىأَز نم هدابع نم

 هلو تالا ىف اهلثم نولوالا صتقا اه اندالب لهأ ال هو نب

 نأ هلضق نم ىذلا هللدجْلاو * تالضنملا يف ةمباس امل ٠ تقبس
 نضراع نم فري ذأ لا لأنو انع ريغ الو ابنع رع انلعَج

 هتلمجو ميل اذهب هتمدخ تلفشو "ًعاذا رورغلاو ” ضرما
 انل تناك دقو هريذلب ظعو نم ٌديعسلاف ململا اذه نم لع ىلع

 قوساجلالهاىا سامملا (:) مداهلا ضقانلاو : هتدشعرلاا (1)
 هفرحم لق لاقي 9] ساجلا لهأ ىاهيلا نورظني فوع ىنب سلجم نا ثيددحلا
 دشناوهيف ةرطدحأب لدعاذأ

 افراملقوا هيف ةيفاخا < افرصااذا هينذألاخت
 بهذملا ىف داسفلا ] دئادشلا 0 نزحلاو فوحلاهلولا )2
 هانعاووههانعو همشحتءانعلا ىنعت لاقي 0
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 كاصوالاف ل

 ةظلفما هدوُدَح ةماقا مهلا ومنو ٌدودح رك ذللو ةظعولا ينو

 ةصرفلا جئرفلا زبتنا ىذلا نصحلا فصو يف هلو ام

 ماقم ةدم ىف نازحالا تيب ةضاحم ىلع هونبو

 مد اهرب هلاغتشاو كبلعب ىلع ناطلسلا

 هل ثمطقو «عُرذأ رشع ىلع داز نأ ىلا هطئاح ضرع دقو

 امو اهقوفام ىلا عرذأ عبس نم اهنم ٍصَق لك ةراجحلا 'ءاظع

 يف جملا سلال رجح فلأ نيرشع ىلعاديزت اهثدعو اهنوُد

 اهفو اقره اف َريئاند ةميرابالا هنري ىف لكس الو هناكم

 لابجلا ف وثأ اهب متل ّمصلا ةراجحلا نم ددشح نيطئاملا نيب

 هتضبق تطاحأ ِ يذلا سأكلاب هثيقس تآعج دقو مثلا

 همرج نم بلصأو قئؤأب هبحاصو هيسج لثم ُهَجّرام رجحلاب

 لالا تاون هلل شرعا دانيل ىو تتش لا مرو
 ةلسششم هيلعو ةقيطم هب نلاو نصحلاب نيفيلُسم ةّسمجلا ةلل ىف
 مهالثو بس فاح نمو لَم هجبت ىلع ابتتسلأ ناب ذعو
 كلت هلل اهيهْذأ دق مهتسنمو ةدقاولا رانلا كلب ُهّلا اهأنطأ دق
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 سالو 0 فسوف
 راج لامَسسا دف ءانظلا جستتو ٠ةدجاسلا ' ةجربألا
 ايناحتو راحسا الو ًالاصآ سخخب رف ةليللا ع دق قتتلاو

 اهباسم ناساب ىداّن ىداّْلاو .هّراجأاو ْسانلا اهُدوُتَو ةيميمح

 اهنم قيضي جلاوم رانا تِحآَوف هرآجاي يعمساف ينعأ كاإ

 تالا ىلا نبا نم أبلا تلقنو "ىيإإلا اهعرمسيو كسلا
 قداعسلا نإ ٌلثملا فاوخو ربكلا ىدحال انإ. ”ريكلا لاقو

 اذه َلأسي نأ ' ةَممِإ لك َناسل.اههوض ىنغأو رجلا حل
 تريّرو ”رْثصلا تآلامجلاك ٍرَرَشب ْتَفَدَقو ديكطلام اذهو

 .مججلا مضي رانلجلا (») مولعملانيبلا ئضملاوادجولانسحلا ليما جربلا (1)
 ياو فلالا ةحوتفمربًالاورب الا () رانلكبرعمنامرلار هز ةددشملا ماللا حتفو
 ثبخا ىهو لامشلاوابصصلا نيب ىتلا ليقو لامشلا ليقوابصلاءامسأ نم كلذ لك
 بوقعيدشناو بكنلا

 تيه ريالا اذاراسيالاناو * اصلا تبهاذا حيماسمان او
 وهف مزعالو هلىأرال ىذلا مملا دي دشتو ةزمهلارسكب عمالاو ةعمالا 0

 رعاشلالاقةغلابملل هيفءاهلاوئنن ث لع تبي الو هيأر لعدحأ لكعبراتي

 هعبرأ دودلاقق هب هعم امع هتلأس * هعماخيشتيقل
 ىثعالا لاق لب الاداوسرفصلا تالامجلا (ه)

 بي زلاك اهدالوأر فص نه * ىلاكر كلتوهنم ليخ كلت
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 فاطوالاف 2 *#و

 رثعلا " بتكلاب اهقحاتو ' رئْنملا لابجلا ود هلَّرمعَت ظيفل

 * كلَ ةوكولا لمج ذوجلا هع اكو ' هل زاملاو ثريالا تابو

 نمو قرشا ّقشناو راونالا زاتمأ اهنم هناك 0 ادب نأ ىلا

 راجحالاهدب ملكات 'مداخلا مادمت دقي رازوالا عصاه 0

 هلانرو شيملاةعبتو ابسط نم نايبلا فورح احعو امس نم
 هقاطنر هيلع لمتشا نم اكو

 مده رصق فصو الجم

 َسقالف نب حروتفلا وبأ رعَألا اموب ّرَضح رفاظ نب ىلع لاق

 امسو هؤانب اسر رصق يف ةيردتكسألا رهاظب فيلخ يتب دنع

 ”ثالو بئااحسلا ببالج ىو دق امسلا َباولأ قزم“ داكو

 6ح محلب ْتسسْلاو هتاويش (انث تست مالا عام
 ةتبحو اهراطقأو اينادلا ىعاؤأ رئاس ىلع فّرْشأو هتاف

 سملتملا لاقربكلا نمدلاماهرعاصوهدخر عص لاقي دما ف ليم ارعصلا ()

 اوقف هئرد نمهلانقأ « هدحرعصرابجلااذاانكو
 كيرحتلاببثكلا (؟) هليمىوقتيىتحمانللذأ هد_خربكتم لامأ اذالوقي

 هجارخاو ئشلا عازتت السلا () هيحمبىادكلبم (م) دعبلارفملاو:برقلا

 ةمامعلابصع ثوللا (0) ذخأ ىنعب لعجو قفر ىف
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 ا ا”عءادلا  فاصوالاف

 هئاتفي لمرلاو اهراعمأ مئادو نم هيلع تيل ام ٌيئاحسلا

 ' ةميطل هيلا ثم دق أوملاو هيأ دامو رثن دق

 اهرئادغ ن تلت اهرهاوج تّوبظأ دق لخالاو هميسن

 دعي رحبلاو هيحاسمو ميسنلا براسم يف هلال ب ةاطلاو
 ىذلا من مطولا كذ+ َفصو لكشف هب رجالا لا " كبع نم اظيغ

 هرحن 'ججأ كلذل تشاخل هنكاسب " طبغو هنساح 5

 لاَقف هرْدتو رْضَقلا كلذ هَ عيصرتل اهرهاوج هيلا تل

 تتدحت ميسا ةجّرذم دصق)

 هومسوب دسلاوق نزولا ضفخ
 ةيكسم ةمامع ؛ماغلا ثال
 ههجو نساحم هب عبي رلا ىنغ

 نسددنس نة لحب حسي ضو اف
 تطرقت ناسملا دينلاك لدتلاو

 روتسلا اهّرسإ ْضايرلا هيف
2 0 5 20006 

 (روصق تاذمورلاروصق ىنثو

 روفاكلا نم ضْرا ىف ماقأو
 ع ا اذ

 رونو قىورار وب نع ريف

 روثنلا هلط ؤاؤلب وهزت
 * روذعملاو مولا كئايسل

 لالا نسحو ةرسملارسكلاب ةطبغلا(م) بعأ 9] كسملاةميطللا )]

 ةجردمو جردمامهريغو عب رلاو مالغلاه يف جرد ىذلا قب رطلللاقي (4)
 دوربلااهنم نمييلاب ضرأو ةريحلاةيحانبر متريدسلاو : نامعنللرصق قئروكلاو.

 هتأرما بطاخي زجارلا لاقطرفلا تبل تطرقت : (ه) ةيسابعلا برقرصع عضومو.
 نيقرأوأ اكوساب راقع * نينيعلا لعمل كطرق
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 فاصوالا ىف ب 15م١

 روُجبملا فلاوسنوصمن يَديأ امنأك ميسنلا كبح ىف لمرلاو
 ' روثرقم ئطعع شي عزد هنأكف هنثم 42 ”رحبلاو

 دو نيل ف انلمش ممج ةئضقلاو اًناكو

 'روبح ريبح يف فطاملا ين لري فنيلخ ينيدرهد كا ذكو

 0 م ناتسإ فصو م
 ءارزتولا جرخ لاق هانعمام حتفلا رك ذو : رفاظ نب لع لاق

 ترضخا دق 'ضور وهو ميدبلاب ةامسملا رةأبنلا ىلا ةيرطنقلا ونب

 هام ْتَمَمَو هتابه يراسم ' تّلضخاو هناي حاسم
 تمتجتو هراهنأ روب هدجربز ىلع باذو هراهزأ نويع لطلا

 هقرطم هنع ثداوملا قم تحضأو ةق رفتملا نساحلا هيف

 اولا ةلوصتو ٠ ليكن الف هنيوايم ف زمر ميدل لوي
 ةجو تبعث دق عورازلاو ' وبنت الف رجشلا ءاودأ مل ”لوصت

 ناكو ىرث الورصبت الف نويعلا نع ضرالا تبجحو ىَرْللا

 ناك امودورلانمرحلا («) اهصانشعتشيهعردديلعنشلاقي )١(
 روبمحلاو:ريبلانسيلاو ريم نمعطأ ىذلاهتدمحارذ أ ث يدح فواططخئايشوم
 لكت (4) تلا (©) رورسلا

 )1١5(«
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 باغ فاضوالاق -

 برطال ًةببنم هدعيو بدالا ةباغ هّدَمِي َطفأ نب لكوتملا

 نونمتو ببآ عمل نورد مهقليل هيف اونابف بركلل ةمفذمو

 منول فام ' هب ثيصلالا بهذ بْوذ نوستحيو دولملا هيف

 مره املف هيواخ لخم زادعأ مهثأك هيباملا نبا مهتكرت ىنح
 هبتلا مادملا لع يح كيد ىدانو مالقلا ًىِغز حابصلا مور

 الت "نم دشلأو الجستسم دم وأ مهريبك

 هؤابمو هرون هليللا رتس هجوب حاصلا فاي

 هااسم*يجياع ىَرد سل موب ةرسم مثتغاو هبتناف
 تقولا كلذ باهذل فو هتوصل ركبوبأ هوخأ هبتئاف

 لجترب وهو نسما وبأ اهوخأ هبتثاو هتوفو

 الومشلا مادملاو ل ركب اليلع ريسنلا يرث مم ىخأإ

 اليوط مؤ بانل تحن نا ف د ,متغاو منال

 لاقو همايق ةذلل همانم ةذلاضفار همالكل ةوخأ ”هيتئاق

 الجرم
 "ارخّذام ريخ نم ًظوبق اًردبو  ىتدتسمو يمال اًرذ ئحاصاي

 هباذي ىادولجلاو مهتوطبىفامهب رهصي زي زعلا لي زتستلافوباذي (1)
 ىمولاكرتا ىاىمولارذهلوق (؟)
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 فاصوالاف. 0 ؟4س ب
 اريخ دغ ىف ىدْبتو ثخ'مويلاف ايتفاو مايألا ةلفغ اًردايو

 « نشمد ةدلب فصو#

 لك حادتما ىلا فوثألا ةيالا فنلا اموب تشن
 امل'تلقو اهيراغ ىلع اهلبح 'تءضوف فورحلاب فورعم داوج
 قشعو ليم ىل سيل تلاَقف اهمراغمو 28 قراشم ف ىلوج

 نكس مراكملا ادلب ابنال كلذو قسد ىلا هجوتلا ىفآلا
 ركذلاب ىلاعت هللا اهف رش دقو منا ضل 000 ماكل
 لاف هبابحأو هئايبنأ نم راتخا نم اهلا ىقأو هباتك ىف

 (نييمو ٍراَرق تاذ ِةَرْبَر ىلا اماوأو) نب نيب هباتك ىف ىلاعث
 9 ىف تشب الام راخالا نم اي ليضقت ليضفت ىف دروو

 نم هللا ود ”ماشلا) سو هيلعهّللا ىلص هللا لوسر لاق هدانسإ

 وظع ىلع رخآ ربخ يف هنو (هدابع نم + هللا ةريخ اهيف هدالب

 اهانكسىف كَرابو (هلهأو ماشلاب ل لتكن هللا نار اقف هلضف

 6 َريلا) مالسلا هيلع هلوقب مالسالا -لهأ اهنكم ىف بغرو

 ( ماشلا ىف
 رك أ تربط و زاممألا ندحأ تاريخ دق ابل ”تاف
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 5 .فاصوالاف

 شاي لا لجأ تدصقو شارفلا 'ترتاوتساو راجو هب لوزتم

 ءاقكالا كراكفأ ٍراكيأل ىريخت نكلو ' شاملا دنع راو
 مركلاف * املا ميلا بهذي امك مدنع بهذن نمو كانإو

 لك امو هبسن تانب ىلع راني اك هبَقَأ تانب ىلع رافي نم
 ؛قوط وا دّقملا هل نسحب ديج لك الو راوسلل حلصي مصمم

 " هتك ناوىفإو الع ٌثالو ايكح صوتال تلتف راختتل
 تّردتو قلما ريس ةملاطم نم تنّرمت املاطف تبئئاع

 ١ رعاشلا لوق ىسحو

 حّرتمابف عوملافتعبشولو ابعوجدمب تمبشأأ اسوا وفَوت

 رخآألا لوقو

 الوم مت رقفلا ىف ابَرامدع نسنالوُامدَت ل ضفلال هل ضفلا لس

 الوأرتفلا نم ىناقامرك ذن  اهرسأب هيلع اينألا تّداَج ولف
 انا تلق دقو

 امشارف تذختاولرمعا لاق سابع نب اثيدح فو شارفلاتنيلتسا )١(
 ليسلا هاقتاموه (م) هب شاعيامتشبعملاو شاملا (؟) نيلأوأطوا ىأ هنمرثوأ
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 .فاصوالا ف ل

 خانأ بطخ نم هجولا ءام لذبل تررطضا ذاو

 خابسلا ىف قرش الو عاملا ريخ هل رتخاف

 اضيأ هيفو (هوجولا ناسح نم ريما اوبلطا) ثيدحلا ىفو

 هوبلطت الو مفانكأ ىف اوشيمت يتمأ ءامحر نم يخل 7

 تنب دنه ءاعد نمو مولع لن ةنمللا ناف موبوأق ةيب ةيساقلا ن

 ذب كتكلم اهلا خحأ َنيح صاملا نب ديعسا ناّمثلا كلملا

 لج الو ف ةعب تَدتسا لي تكلم الو يت مب ١ ترقتفا

 ٍلحاوسلا كل: نم رمسلل ' ت اع من هجاح ريت لاك هللا

 تاقو عادلا فاو ص باحصالاو لئهأألاب *ت 9 لو عراقبلاو

 ردقلا ىيتستال م كانأ ناو هءضززاو ولج رّدّقلا ىلع بصا

 نك تسال هن ثيم هيىرمال ان اف
 تاّربملا بئاحس تّلهملاو 'تاومألا كلذل تما

 نمو قاّرقلا 'موي ناكال ٍلئاق نف تارسألاو كفياتلا ماتو

 انيف تنأو انلاح هذه ٌئاص نمو الثا موب وكلا ىّتم لئاق

 مهيلع ' ضفخأ انأو قاوشالا ت كو تبغ اذا نيكف

 ففخ هنعهّللا ضفخ لاقي 9 رمشرمالازاحن لاقي 0(
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 000 ا 1

 د غ5 فاصوالا ىف
1 3-08 32 

 دشنأو مكاو ”يناجشأ ةروس 'سكأو مول دهاو

 سات ىلا ساننم "تلقت الو بأ مك زف تارورضلاًلول
 ىل ثععابلا نا هنم اوف ةاقنإلا "كلذ ينم اوعمس الو

 اونا دالوأألاو لهالاب ”موقيأم نادجو مدع مقلغو ىلع
 كلم كل لكلاف اًنايعو انولهأو انلاومأو انحاَوْرَأ كادف امي
 نك ذاهف ”ركتحاف ديبش لومام ىلع ُهللاو ديبع كل نحو
 سوم ةحايم د عحاال ىنإ هللا ”تلقف ديرتو هاشنام لكب
 تابه نم لا هوم دسأام ٌرزكأ الو ابفورعم كو
 هديب ةرملا ةاصام ءاّذقلا ذلأ نكلو 'ايفولأو مكن 565
 امو هادجو هليصحت يف هحوُر باعلا د دعلإ لا لصحيال كلذو
 يف وهام ءرملا ىلا ءىثلا حَأو وفنلا هتدهز 'ديلا هتكلم
 رعاشلا لاق امك سور ه هريغ كم

 « اعئمام ناسنالا ىلا *ىث ةةحأ#
 ١ هدلو مأل ىنارعأ لاقو

 اليلق لاصولا بأي يدُراطنق ٌةَذل كن مل دينملا ٌدارطا الول
 ةفلالاوتكلا فولالا )١(
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 فاصوالاف 2 غ7

 كيف ىهتشمو كينأ بلا اذه ناك ثيح اولا
 انقتحمبو روصألا ةياغ يف انك ْنإو نيرّصَمم ريغ كدنع ثرحنو

 ةبوالا ةعرس وجرت روبدال ٌلوبق كبانج دنع احر نأ

 هياف لش قالو ءازإ ريغ فييسال لهو ”تاتف ةبيغلا رصقو

 6 .ىصقألا ىضرغو قم وه ذا اما دشأ كلذ ىلع اناف

 رعاشلا لاق

 ادمجتل ع ومالا ىانيع بكت ١ وب رت كتعرادلا دم لطأس

 ىداوو لبج لك ؛بوجأ تعرشو ىواّوِج ”تيطتما 2

 يف قشمد ُسورعانل ْتَدبْبو ' هآرلا حوطس ىلا 'تيبنلا ىتح

 لاما ةياح تلحت دق هاَرؤح ىه اذاف "هب لجأو ةزرب نسحأ

 تي لآلجرالاو ءاهلا لح ىف تأت ذق ةارذعو لآلجلاو

 بولا ىَراسأ ىلع دتشاف اهراس اهفاطن .غيص لا رهاوج نم
 يلباقو .لامشلاو ايصلاعارسإ اهيلا "ت تعرسأو " : اهراسإو ابان

 لزانم يلا تلصو ىتح لامثو نيع نع تانج اهضاير نم

 5 ىراسالا )6 بايثلا رسكلاب ةريلا (غ9] قشمدب ةدلب 0(

 طاب رلاراسالا اهراساو لوقو :ريسأ ع مج حتفلاو
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 سهدعم وسر رورو اوترا عتق بمر

 ل غم فاصوالا ف
 ةبيط ةدلب ابادجوف اهرودبو اهترادب -رظنلا تمتمو هروب
 دنعو راحبلا مهموُع دنع رتصتسل ابلعأ ”تيأرو ةببص هل زمو

 راقت لاو سومشلا ملك دنعو رمألا مدوج ' ةينبلب
 دنع ىنختستو رانؤألا تاَنَوَو لبلبلا ديراغت مهناحلأ دلعو
 موعأبط ل زيمشت ماَرَق مهقالع اذ راتلسألا ' ميس ميالخأ
 ىبزتلا نع لاجرلا راجت للا ن نع لئشلام لك نع ةلماكلا
 ََك نع ةلضافلا مسوق نكشتستو شكلا تاضئاملا يب
 تآمعأتلا 2 يبأتلا ن نع لاطبالا فاكنتسا هيف رظنلا نع قر ملام
 معلا مهل اناللو لعلاو ٍبيقرلا ىحذق اوثزاح دقو "سنا
 قاعم نيب مهتم لك مج دف هيلا امأو ىلج نيح لضفلاو

 عوضخلاو ّرملا نيب عمجف ىلؤأو ىرحأ عملا كلذب ناكو ىلا
 ةءوُلا اوزاس دف مهام ماو عولرملا نيمانو مهلا : ةرصنو
 رود لزآنملا كلت يف اوملطو ابتمزأب ةوتفلا اوُداقو امر

 لاعتدلوقنيرسفملاثك لاق (؛) ةعسلاوءاخرلاو شيعلادغر )١(
 سنكتو : : بيتها هسونخو وجم سنطانا سنكلا راو شع نأ الف
 هسان انك ىف ىظلا ل خديك اضيأبيغت
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 فاصوالاف 02020 ؟*عو ب

 ىف َةلانلا ىلا لصو دوج تلك نم روح اهياجرأ يف اوضافو

 ميلا ولع ىف ناويك قوف عقتداو مركلا ةيلح

 ىدحو هبل هتملاماذاو جم ىَرولاوةحدماةحّدما ىتم مب 8

 ”فظلاو ملا ١ نيب وسنم مهل امعأ يف مف راجت امأو

 نم نيئبرب عمطلا ناش نم نيلاس " فن ألاو ةهكزإلاب نيفورعم

 نيب مب عمجف هرفياولا هللا مل نيركر اش .عشطلاو سارا

 مهلف فترملاو مهنم تاءانصلا ؛لهأ امأو هرخآلاو ايندلا

 متاةاس حدم يف تعرشف فرش ىلعأ ميسوفنلو مسه ولع

 لآ تحدم يتتاكف مهتاداعو مهقالخأو مابط َيخَأل

 ىبأك من امو مهنيمأو مهديشر دنع ُتحبصأو سام

 قتأك فاطأّآلاو نحنا مهنم ىلع تَدَرَوو سان

 طنب ميلافتحا عماذه فاّنم دبع لآو دابع لآ ىلع تر

 0 ىلا مهتزقابمو ىجانم ميليلتو ىبساب مههيوتتو

 ناَرْدعو ٍضايد نإب "نينس عضلإ تتلف ىجابتباو ىروُرس

 ةثالثلا نيبام عضبلا (م) لذلاو مضلا ىأي ىذلا (8) ةهازتلا )١(
 عسنلا ىلا
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 ا معا فاصوالاىف

 ' ىنبْوَأت اف ناطوالا ىلا عوجرلا نع مهناسحإ يندبق ىتح

 ل
 اناربط مهبح نم عطتسأ لف ىدنلاب هولب 3 ىحانج اوشارو

 ١ مقار ٠ فير ىف عتدأو ٍمقايض ىف' ملأ لزأ و

 اهَرافظأو ايلانع ميف تسشنأو اهّرآتسأ ةيلا مل '"تقشكى ح

 منأك مهنك مالا ىرثال اوُحببصأو منك امأ نم تلخأو

 سمش الو ندب اهب نكي ملو . سمالاب نفت
 اوجرخاف مهئادجأت ويباولخدوءاوج ردهم مارك عىسقت ”تيلايف

 يكب روصُتلاو ابن يك نع "ترين دق َرومالا تدجو الو
 هيا راي ىذلا اذ نمو * ٠ امن اكس ىلع

 ” نّطعلا ىلا نينلاو نطولا راكذت نرم * ٌديع ىنداع

 تدمو ةيوألا ةاوج ُتَحَرْساو ةييقلا مايخا "تصوف

 لاملا يف دب ىل هريصس امو لالا هذه ىلع اركش هللا

 ع رق 6 ليلا ًاريسلا لصالا ف بي أتلاو ىباصأ اف ىأ 20)
 مهققر بصخ فى أ(.) معلا عتمأو معنتأ ىأ 09] صيقنتلا نعةيانك" ةافضلا

 خانملصالا قوه 0( لابخوأ هنم كداتعا امديملاو قوش ىندواع ىأ 00

 تمدهو تضقن 09 لزئلاورادلا ىلا هراعتسافءاملا برقب لب الا
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 فاصوالاىف ل ؟هو

 ىسفن ىف تدشنأو قاو نم هللا ريغ ناسنالل سيل 'تلقو

 قاّرولا دوم لوق
 هركشلا بحي الث ىف هل لع ةسن هَلاةسسن ىركُش ناكاذا

 هرمعلالصتاو مايألا تلاط ناو 9 هِلْضَمبألا ركلشلا غب فيكف

 رجالا ابيتعاعا يضلاب سس لو اهون 7 ءارسلاب سم اذا

 رخبباوثَبلاو ماهؤألا (ثقيضت ٠ ةممن هيف ذل لا اًيْنِم امو

 منير عاش نيب ةرظانم فصو تم
 ريطأو ةيلتملا تالمأتلا ةيِدؤأ ىف موب تاذ تنك منيب

 ىرطاخي مذا ةيليختلا مالحالاو ةلأبتْلا راكفالا .ةحنجأ ىلع

 ميرتستل ّركفلا ضّورَأو ءاضفلا نمر عسّنم ىلا ّريهأ نأ
 ّدنمي فرطلا حّرسأ تنك ام دنعو ' ءايعالا ءانع نم سفنلا

 ةرات حولي صخشب اذاو ىَرْسَأ ىذلا.ناحبس أرقأو ةرسبو

 .نم هليل لّوأ لاله هنأك رثَتلا كلذ ءاضف يف يرخأ قخيو

 تهركف تب ىلا ' دتشيو يتسم عجتني وهو ربشلا

 قطي لو هبنعز عوأ هدارمهجول دبل ىضركى عو رمالاب لاقي )١(:
 ىرجبوودعيو () قهجدصترىأ :(9) هماكجا
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 قعر 7 / م م رر  ر

2011100 

 دتنا 8:1[ فاصوالاىف

 هتيأرف " ىجامم لك نم هللاب تذعتساو ' ىجاعَس ىلا هجايعلا

 اذاو ”بييقلا يف ميظلا ودعك *بتيصلا يف هتيطم هب ' ذَت

 *6 ريسلا اهقشم دق ' هّقيقَملا اهنأك < هتيه ىلع ودي وه
 حبست * نومأ ةنجم هانجو ءايلغ ىهو قونلا بئاكلا قشم

 ريطتو حايرلاو قربلا قيس نونلا حبس بارسلا راح 5

 لّتصو امومس نكسأو اًنيسن هللا بهأ دق“ حانج رينب

 "' دارثلا هب قآمبال ”مبصأ ىتح ابعدأ لاقزالاو * ليغبتلاب

 "' علتألا لازغلا اهنأك هاوجلاو سرفلا باها هيهاضي الو
 ىرسلاو ريسلا ةكلصاّرم ىلع ريصت عيرالا حابرلا اهملاوق ناو

 طوس اهنأك فامأب ضرالا ىلع امئاوق عضتو "٠ ىدصلاو

 وهو تغابم (؟) هيلاتجمىذلا ىل حن ىجاعمو هفاطعناهجايعنا (1)

 ريسلانمعون (ه) قاحلاةقيثو نومالا ةقانلا (م)رهلا (,) ملظلاقيطلا () ةملظلا بهغلاو ماعنلارك ذ ملظلا (ه) رملا () عرست () ةتغب فأي نم
 لاقىلبالا ضمتةييوددارقلا )٠١(

 قزاللادارقلا تاليلقبسهص * قنايأىلع تالعت دقل
 اهدولج ناتاليلق ىنعمو هرك ذواهتعن درفا كلذلف سنجل انههدازةلاب ىنع

 شطعلا (1+) قنعلاليوطلا )1١( قازالادارقاملعتبئبالسلم
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 2 فاصوالاىف

 ةينغ هماغ يطتمموأ همانن بكار هنأ اببكار ظبي ىتنلا

 ئودبلا كلذو نسوق ىه امنأكو مامزلاو توصلاو طوسلا نع

 ةفاطللاو هساّرفلاو ةسارفلا هنم حولت خيش مابسلاك اهقوخ

 0 راطقأ نم رطاقتب بدالا داك هساي راو ”ةساجلا و هسايكلا و

 ىتءارن الف هراثدو هراعش نيب نم كيجاث ةغالبلا داكتو

 بمخلل بدْدُملاو بذا درْؤملل ىداصلا دصق ىندصق
 تكرتو كايحأو ّرملا ىف كرمثو كيو هللا كح لاق [5 الغ

 بييحو هقان ىلع خيشب ًابحرم تلقف كام ترفسأو كنيع

 ترمو روصملا كوم ةيحن تييحو تيأتنأو هقاف ىلع اج

 هينمأ لكب "ترفظو ةّينما تبقؤو روسُلاو بابضلا ٌرامعأ
 لك تلفعو ةشن_ لك يف تلَرت لاف لّعاو لذنأ تلق مث
 ”تيلحأ لاقو سلخ بلجاو لحا "تاق لقعو َلَرنالف ةدكح
 لبق 'َسانءالا نسحأ اف "تبضخاو تيرثأو ٠ تبلجأو

 : سانلل دّدوتلا لجأ امو 7 ساسنإلا

 ةشحولادضوه (م) ديدجلاتابلابضحلا )١( عيبللاملجتاروكذ تدلو
 - هنم ةارادملادارملاوباحلا دنعةميهلاب قفرلاوه (:)
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 ا #ه6 ل فاصوالو

 ٌليِمجَفههجو امأو كلك هقاذم امأ فورعلاك َرأْمو

 هلع ناو قفرو هلهأ فداص ب هل 'تلقف

 اللاب فيسلا عضم ىف ىدثلا عضوو

 ' ىدّلا عضم ُك فيسلا عضوكا 0

 راث آلا ةفرعم لبق تيرطأو رابتخا لبق تينئأ دق لام

 0 رعاشلا لاق دقو

 بيرت رغم هئمذنالو هبت ىح قف نحدمال

 كولسل كايإو هلل ىتتفو ليخلا يفلظ كيف نّدحت دق تلق
 ”ين كلمجو ناكملا اذه ىلا كب ادح ىذلاام ليبس موقأ

 ىلااح ةيضق نع هللا كنعأ ىتتلأس لاق نآممإ ريخب تارولملا ىف
 بلط يف حاملالا الولو ىلاثمأ ىلع رج ملام ىرمأ هيلا لآ امو

 "ىنعراف بارغالا نم لحم ةلثلا هذمل ناكامل باوملا

 "تعزو يع ميقتل لخأو كنمس

 لمعتسي لءاطعلا قحتسف هقاقحتسا ىلع لماعي وىزاحيلك ىأ 0(
 هالعيرضأ دحأ كلذ لسعفاذاو ءاطعلاب مركي ل فيسلا قحتسمو فيسسلاهعم
 كبلقو كردص (م) ىلاغصاوكتصناىأ (؟)
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 فاصوالا ىف 5 10-

 محو وأ كيلسيوأ كيسار 0< ورم ىذ ىلا ىوكش نمدهالو

 يدلاو رجح ىف ”زيزع تابنلا بيط سرغم ىف "تنك دق
 نطابلاو رهاظلا ىلع هاذ برم ىدلاتو ىفيرط رئاَخَدب امن

 ٌفورع فوزع رح ىدلاو ناكو نك سما مقذأ ميلا ميعنلا ىف
 اتمو نايغألا نم ٌرايدلا تطحق الف ' فويع ءوسلا دراوم
 هتلأس نإ هلئامث تقر لخ "لك ثدقفو نامزلا ”بلكو ”رهدلا

 ةيهقاو ”باقلاص الف هللا ”تنأ ىذلا هيطمل كنأكو قحللم

 مراككلا نايْنِإ ضّوقو * هلحاورو اًبصلا ُسارفا رعد » هلل

 ةشاو يطرأ نا هللا ل تاق معا معلا هنم ' عّتسقو

 ف ُميَرَص اذا لثملا فو هعسلاو نيدلا مرح ىلا تيسنل لا

 تلق دقو "الالب متدجو ًالايمأضرالا

 ىلا تحت يرشوأ يرثلا قوف ٠ ىرثث اما اينياغ ابلاط ”رس
 ارمقي نأ هل ىشق لالحلا ديس  انئاف مالا ىلا ندلتتال

 دم دعب اي را ةرا ور اصعد ا متل (0) هبرش
 قزرلاوريخلالالبلاوةلبلا (م) قارتفانمدب الىأ
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 0 را

0 

 ا فاصوالاف

 ىرجأمد هام نإو هاصع ًاممد  اعدنإنم ىتتلاف اراد كينال

 اىَرشلادسأ نمذجلا فىوآلاذال نغني نيرعلا نم سانكلا نبأ

 امس رح ديس نادت نعّراسام عا نطولا جتني

 انه نر نس اراب دل كج 00
 *يناادتع ىفاطعان وأ ٠ ”ايبار ةيرفلا وول نبلاو

 ىرتشملا هالملا ناك اذإ ىدنع ىلا ىلع سوقا عيب فراعال

 ىَرّذلاو قهاوشلا ىف ةءاندلاباح_.:ماظحو داهولا يف ىلتَح ماَتح
 اَودقام ىوس ىلابلجي مادقر  الاىرأالو مالا ىنيبحن ياام

 'اريثملا ايف ولا وسنكتتو ابيف ٠ اًلظلا رت ةبثو اهنم دال
 اريدنتسم اهنيولت ىلع امجو ابل يَيْلأم مايالا ىلا وكسأ

 ارح موب قلي ملنإ َنهنم اضيبأ اهجو قلي مل نم ُرْذُعام

 لبال 'ليمأو ابجع ”ريطأ لبال”صقرأ تدك دّقنل هللا وف

 عضوم سيلا (؟) دسالاةريثكىملسفقيرطىلعكىرشلا )١(

 درحت ىأ ابظلا ىرعت هلوق (م) رحسلا ىف راصىأ ارحساام هلوقو : دسالا

 حرذ نب سق لاق محللا نمز دبلا ىرع مهوق نمذوخأم فويسلا
 عجاشالا هيدي نم ىرتتواب وحش * ىتفلاب نيبت تابآ بلو

 جاجعلاو بارتلا يدخكريثعلاو
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 فاصوالاف 0 ايهال

 ابنشهرفثل ىكحأوأ ابلط هل 'عيطتسأ له تلقو ابزط بوذأ
 ريغ ىلا ىل دجأ و ابن ماجنالا اذه نيو ىنإب َرأ مل

 ين ىركف ةاوج تضرو ابْن هانعم هيف زربأ ىذلا لاقل

 ابنف ةضرامملا ىلع ىمادقا ماسح تدرجو ابكف ناديملا اذه

 نأو 'ارايت فداص لودجو ' اراصعإ تقال ىحير نأ ُتملعو

 ةأصح لظر نم”رصقأ هيف يلظو ةأجْرم نأشلا اذه يف ىتعاضب
 تلقو ًاهانش ليال دمتي . اعاوفأ ملال "دهن ىتاّردو

 نكلو ناتقاط هلت ىلع ىلالو ' (نادي مالا اذهب ىلام)

 ٌعوُف'رم هصيبق يجو ٌناَخ هسآيلو ىتفلا ّدِجْلا كذب دغ

 تيقبو هنوزاولا ريالا ايات ىلا لقا عوجُر تمجر مث
 ىلع رابنلا ىف سولجلا دْسب داتقلا طْررخ ىلع مالظلا ىف ُظبخأ

 لثملانم هلصأو دومعلاكرب دتسي ىذلارابغلايثثةدي دش عبر راصعالا 0(
 ىنعمف (؟) ءاهدهنمدشأىقل نا برضياراصعاتيقالاحير تنك نارئاسلا
 دامالىذلا ليلقلاءالادْفلا (م) رحبلا جومرايتلاو ريغصرهنلودجلاو قبسام

 برضيلش () ةثكب ةدكروصتلا ةحبص نمت داموءابطلغا مالكض عب ىو 7

 ىونغلا دعس نب بعك لوق هلصاو هيلعردقا الو هعيطتساال ىأ
 نادي رومالا نم عيطتسنال » ىذلاب كلافولعيال دمعاف

 «( ا
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 وذ لإ

 همس روععر مر عيإ 060 /ر/رر لا لع

 - ؟ةرلال كاصوالا ىف

 نا عزت الو ءالّدلا يف َكَوْلَد قأأ تلقو 'هتوشبملا ىبارزلا

 زكالو ىدكُت ةحرق 'لك اف هام ريثك و أ ةأع .ليب ثواب

 'ىدزري طخ

 ٌدولوم ريبلا يف موي ”لكابل .متاعدمب ىدثلا مأ تمقع امو

 ىوتحتوأ ابكذس يف طرت نأ كنكسيأ لاقو لا تقتل م

 "لا ادب © ع الكام تقف الاثم ىلع كثحيرت

 لطب لك الو رسما تحن لخدب دوجنولا يف عيدب ”لك الو

 لوخدل ربظلا ضف كرتبال نكلو رصنلاب ةزرابلا يف ”قثي

 تمظلو ٍرصقلا لجال ْنصملا مدبب الو رصنلا

 هعوربام موك ىوثلا نم هندي ةعْوَر' نم كينكي)
 '(هعمأل مخرلاب رس ىلا عاد هيعؤأو آلا رس نم بام
 د واحدك قؤرل همشحت نأ لا بلا 5

 هعَردِي ضزألا ءاضقب لكم لعرمو لح نم وه امئأك

 هع موهو حض أ ددسلا ىلاولو 7 ليح -رلا يفماَرأنامَّزلا اذا

 ىل ىدكتءلوق (؟) ةطوسبم ةئوثبمو لمماهل سفانطارزلا ()
 هلوقو : مدنتلا ىادينفتلاهلوق )5( رسكلا "9 كلبي ىأىدريو : لخبت

 همزعهيلعتبثو عمزموهف هيف ىضمهبلعودب و رمالا عمزا لاقي هيسطع ىا هعمزي
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 فاصوالاف 0 ؟ههه
 همت ناسال ةمدالوأتزر :ةلصوم نآننالا ٌةدهام امو

 عيل قلخ نم هللا قم! ”ميقزر سانلا نيب هلا عزو دق

 همتقت تايانلاىوسوأت زاكسم ١ ىرتتسفافزر اوك مكمل
 هعرصلعءرملا لذا ين تنسق دققازؤ لاو قز را يف صرح او
 ٠ هلم ثيحنمدعتتتوأبْرإ همت ثيحْنمىتفلا طبر هلو

 فاللاب جزتما يذلا بدالا بحاصاي تنسحأ لاف

 نيب مؤاتتا ه عر ىذل ملل لصيفو رجلاب ءاما جارتما

 هللا ع " (هلاعال ريمي هرملا نأ) 0 كنكلو ورمو دبز

 قلبأ 'سسشو ميم ىلع بصبال سقت لف ا
 رعاشلا لوب ىلحتلا آلا رطاللا باصن نكي ملو ميغ اهثرتسيال

 رطذلا يف بئاَوتلا دنع اهمّدقت دعم ا "5
 رذع نسف ظوظملاكنعتّرصقناو ةعرسإ هلت ًظح تن ناف
 0 - غول ىلا اذام هلل اضف ىذه نعى :رعش تبي

 ىنتملا لاقو

 قيضنالىا برضيلثم (؟) ءاهدلاةزمهارسكب برالاا,را هلوق )١(
 زجاعلا ىلعالار ومالا جراختبو ليحلا
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 0 ا ا ا

 تح 6# فاصوالا ىف

 لوذت ماؤلاَتْوَلا درو نأ: .اهئإف امسق ثالؤدلا نكت نإ
 ليلصرةاركلا ماه ىف ضييبألو . ةةعاس سلا ىلع ايندلا نوه نأ

 نميلتح هبلأو ىرملا رفظلا حابص ىفُدمحْأ اذ انأ اهو

 ىداؤف بح ىلع ثنقوام دعب ىركلا نسأل لوما ةدقر
 اًدنلإ ةتسلو ىدادُؤ فئاظو هينامأ عما ف ترو

 ًايدم ىدهأ لاون لينا الو حيت

 هدجتسأ رخفم ىف اهبنكلو هُديفتسأ دجسع يف ىتبفرامو

 اهتو ٍرصح نودب 'جررتت ىتلا هناسل ةقالز نم تبجع الف

 هنت ْنأ َكاَدامح) ناك اذا '(ىه الو كيلع “ىبال) هل'تلغ

 مالكلاب "راحت الز امو اسأو لؤه لك ةرمغ لمحت ' (اذك

 راسو هتيطم ىلمتما نأ ىلا مابفالا ادص ةحامفلاب ىو

 راّرق نم ُدمب هل تلعام هللاوف راّرفلام يِرْدََأ لاقو

 مد ةعاجشلاو مركلا ىيلحب يلحت ناسنا فصوتم-

 ” فاتأت * هف رش *ظانم ميرك ىلا داه موب تاذ قاده

 لئموهودومحما كطعفو كتياغىالثم (؟) كيلعسأبالىالثم )١(
 قساتنت () ةفيرشلا هتافص ى ا( 4)«/لوقأو ى لوقب(م)كامانغو كاراصقٍم طوق
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 فاصوالاىف 5

 07 انالا هل ترفش) دقو "فكي ' هلابح ةبراطو
 هبلق شو ضاف هندي ليان ابلجَرو ابليخم ةداعسلا هتمهادو

 * بري هبايع بهذ * بتي هئاخس فلخو * ضاغ

 هبَص نمبناو هشيع دغرأو ' 035 مسْلاو هيداو عما)و

 تّراسو سوبعلا نامزلا برح ىلع هشاج َشيج هللا طّلس دق
 ”نسح هباحر ىلا نقاش الف َنسْأبلاو ءاحربلا تحف هدوُج هريس

 يشامو بك ار نيب انرسو َلاحرلا هيلا انددش * ىشرانلا هركذ

 تفّراش نأ ىلا نيرئاص * صالعلا بدي ءابْذللا ىح نيبئاص

 ىف ىراكفأ درج ضعب ذئنيح تبرض صاخشالاو باكرا

 رطقي () ريثكلاءفاطعىئءاطملاءابماورطاانمةعطق بوي ؤشلا(١)
 فاخلا () عنتما(4)هظحامتملانفاين دلاهتدعاس نا برضي ل ثم (م) ليسيو

 بالتحالا ىف ىدتلاب ضيفلا فدهش دوجلا ءاخسلاو عرضلاو ىدنلا رسكلاب
 ةبيطلاةحارلاوذ 0 ىنختساوهرما عسن ذا نأ برضي لثم 09] بلتس 6(

 ىعارلا لاقءأب و )0

 الومأماهريخور ومالا ب دح « هبكلزت اذااهمزحأ نار

 لقنقعلا نبا لاقةب راضملا صالعلاو
 اصالعابفاقهرم ىصاعت * تملأ اذابو رملاىفكناو
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 موومرأ م

 ل علاج حدب ع تجي قيوم رع عي

 فاصرالا# !7١

 'مردقَأ تقفطو ضرالا كلت هاتفب انلوأح نمض ' ٍضْرَقلا
 اف تباط طيميالو ىاوس اهب طاحأام ةيده ياوجن ىدب نيب

 يلام ايادملا .عامنأ ىف ُدَدرأ ت تالظو طيس ىلا اب 05

 دنع ىظافلأ لح نم ةحرقلا هتغاصام ابسفتأ نأ ىل ربلظخ

 اوممسن ثوقو اوعمس يوقف ٌهالع ىلع اومججأ دق سانلا تيأرام

 ىف سيل امي هالع ديج ىّلحأ نأ الغ نيلبتلا ةيصرأ لع تبلغ

 لئاضفلا ليلج نم هل ام قطنت ةديصق تمظنف 8

 ىل ةقّدصم اهئامجو لئاقلا ةحاصف ةنابإ نع اهناسل حصفيو

 تلتف ىوجن ىدب نيب اهمّدقأ ةمدخو ىوعدلا دنع

 ءابقثرا ةفاغع لاصولا تبأ
 ةّدومدودصلا دعل نم كتنصأ

 اناطو سوفنلا اهتز تيحأ
 ابنأك ”موجنلاو لولب تم

 اننيبو ”مادملا ىنيطامت تسمأ

 ' ءارلظلا عرادم تحن كتنأو

 ءاّدلا 3 نوكي ءاودلا اذكو

 ءابحألا ىلع تضف 5 52

 'هاترَو ةميخ نطابب ٌرَرُذ
0 ً. 

 ابهصلا نع هب تينغ ثرَع

 ءاملظلا (؟) هاضفتل هيطعتام ضرقلاو : طحق ىادرجناكم لاق, )١(

 تمعو تدصقى |تماهلوق (<) رونلاباهذ
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 دج

 ىهتتف تيقلام وكشأو ىبأ
 تيثاامرظنتل ىرسجي لا تبا
 ابعارف_حافصلا م هب تقلأ

 اهئ لبني انما ةيبمسأ .
 اشحلا فو تر دق ام تبجعأ

 ةلط سم بشل يأ
 اًدهامت ظاحللاو مراوصلا نإ

 كرشامم تر ام لع تنخأ

 ىمداوبلط ذف ىلم مهتسكأ
 ياك قارعلا ض رأ نع تدعبأ

 ىنواَع مط رديبلا ملت وجرأ
 حار هلأ تلمجف هتكردأ

0 
 هبرشب نامزلا ىنينب ىحضأ
 تال نأ ًةَريشم يلا تءموأ
 درام ةفطخ ”فاخم نبدراعأ

 فاضوالا ىف

 لكي و يلتأ رف
 'ءاحتبلا دي هيف اهدْمب نم

 قآشح حار جت رظنامو عرج

 ءادعألا ةنسأ ”هتأطخأ نم

 ءاضعألا ىف تنياعام فامضأ

 ءالحك ملقم نم وأ الجن

 ىامدب المزم لازأال نأ
 ” ءاينع مع ىلا اوُئظن

 ءاديبلا ىلا آلا مكشأ 3

 ءايفألا لقتك اسم

 ىقاوإ ّرصن روصتلاب موُرأو

 اجر قون فافخأةلوصاوب

 ءاعرالاب نمل يك 'ريشتو

 ءايلملا يرُذ يف كناف شياو

 ءاببشلا ةملقلا ف ابيابشو
 يا والا والسلام اس وصلا

 سائلا تاعامجمهرشاعملارشاعمهلوق (؟) ةقشملاوةدشلاءاحربلا )١(.
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 ل 07

 ورا ع
0/7 

  ؟؟( ل فاسالف
 ءاباالا لئاضف نونبلا ىشُت هدنع كلع ىموت نع تيبلأ

 داملا دوجُو عم ملا 57 هنادجو نيح ”سانلا تكرت ينإ

 داي رملاك ”سانلاف نب اذاو 2 يدتغا اذا راَحَتلا كلف يتلا

 كارلا نكاوس "لب رتايارلا قفاوتم هلادع شوج ىفأ

 ءارتنفلا ىلع دي هلكأو  هلاَدعأ ىلع دن هلايسأ

 ءادعالايف فتحا راس راس وأ 2 هلاومأ يف ُبْبنلا لح لح نإ

 ءارعشلا ةبعك اي لب لامآ لا ىهتماي لب لآنأألا دنع

 ءاضيبلا ديلب ىتتتأ ىتح- ىلا [مداسيف كرمت ”تابقأ

 ءارسإإلا ةليل. ىماوب نأكن اجرلا شرع يدنلاّبر ىلا يقرأ

 ىتفحتأ ىلاّوسو ىطرغ ةنمضل امو ىلإم "مب الف

 ىفكأو فئاطو ربلا نم 0 ّلكب ىندمأو فئاطألاب

 عاونأب ىنحتمو ' ءالآلا يئاونب ' ىقكو ' ءاوأللا شاع

 هلك ىف تنكف ةفرعم ريغ نم فورمملا لا ىدسأو ةفاتخم

 لا ”ىماَر امو لّدجلا .حاتج فاو لمألا مب لا

 يئاوتا () هفكق ىتنح (م) قيضلاةدتلافراع («) مق )١(
 ىنعزفأ امو )0( ةمسلا وأعمال لاول ينأى ةيسشاغ عمج
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 فاصوالا ىف 5580

 ل0 هلوسة مو تمس

 ابلاغ يدنع عسناو ابلاحس ينترمغ ىنلا هيدايأ ' بايسلا

 ةيناد ىلا اهف ”تلوانت ؟اايثتاو اهئرفع ىركش اأو

 فوسكلا ةنومأم شيملا زاونأ 'تيلتجاو فوطُلا
 00 ل ا

 دي زمر وك شلل ى رك شَقْوئامو هرب ركش نع زجعلاب ىدبْت نهر )

 ”"(ميدش عاطل الام ٌنكلو « هطَتسا عاطتسي اعيش ناك لَو

 'اسمأقو قرط نيح قرطإالأةادْيقو قحليال اداوج هلاي

 3 ديدنصو ىدنلاب هي دنأ 0 1 ًاهرتقخو ىدملا ديعل

 ماهو نافيضال اميبر هعوبد حربتال ' اعديمسو نانبلا حس

 هدوفو ةانالل احاترم لزب ل * ايرأو هدوج ئاحس 0

 رشبلاو ةقالطلا حيباصم هيلع تدقوت نولئاسلا ُهانأام اذا

 رفقا دّلبلا يف نا ءام مقاوم ابن ًاكىمُت فورملاىوذيف 4

 ميشألا انامج رث ممرات داو انال رهدلا ٌثرمتسا ولف
 تي ا عا

 .عاطتسانا لوقي (م) اهعامتجاوايابصنا (؟) لوخدوثاعبنا )١(
 لاقفركش لكقوف منمللهركش ناربخأ مث هنعزجملاب ىدي كلف هيداياركشدحأ

ب ركش نعزجاعانأو ىركش ىلعةداي زركشلا ىلع مواد ن سيل
 اريخ(؛) اذه عممر

 اعاجش اديس 9 الومحاديسو ءاطعماداوج )0( ءاطعم
 عديمسلا 9]

 قاحلاعساو (م) فانك الاأطوملا في رشلامركلا ديسلا
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 لوو رقة رورو

 ع ءوج وحر وم ع قوي جز

 2 فاصوالا ىف

 نأ آلا سلف ةعاطتسالا دي ْتَرْصَل ةعاشالا قح هماننإ
 ةليحأو ةنئاس ةيفاص هعراشم درأو ةنلاب ةيفاضط همراكم َسبلأ

 رعاشلا لاق 5 ناسا ىلغ ركذشلاو روصقلا دبر ىلع ءازجلا

 نادي هئحام لضفأثركشلاو ةييقح هثعوام ؛مرك أ دبلاو
 نت رمي هل ةاثلا لفك مارجم وو يشم 'يركلا اذإو

 تّنالو هلَرشعتباطف َلضافلا اذه ترشاع دق لوقأ امحو
 هللأاسو هلامخ تائمحأو هلاصو 'تنسحاف هتلساوو هتَرشق
 ىف تش انو“ 'مفرم تيما هيمو ةكرتم ترزق
 تح ” هلسكرفت الا يرظن الو هتسيح الا اقع ناحتمإإلا

 دنهج دهم يف ترثكأ ثلا ىف ناكف هتنيو ىني هيلا تلأح
 نإ ىرمعلو "انو دعبلا ىلع منأو دبع بينلا يف ييطأو
 "مج دقو هوثرمو اافو ةبيغلا دوو ةّرخأو داخإ ةرضطا دو

 مركلا ىلع رسدخ امو ٠ انبي شارو امييلبح لضافلا اذه
 ىلع ضعلا هلصاو ؛وثلا رابتخا مجعلاو هسفنهبدارملاو مولعمدوعلا )١(

 رابتخالاورظنلاراركسب نونظلا ةباصاوهسرفتلا (؟) هنيل نمهتب الص معتل دوعلا
 شبرلا هيلع قيصلأ هشيرب مهسلا شارو مهسلا وه لبنلا (:) ةبحم ()

00091 



 فاصوالاىف ا

 سآيقلا ف ةفارتلا لطي نلو م ملا ىلع عد لاك 0

 سائلاو , هللا نيب ريا بهذي ناو

 ةيدزأ رك بك آنم ىلع لمتشت دجام نم هّْرَد هللذ

 رحب هفراوع 3 ؛ دوأ قافزالل ضرالا عالط. ليستو هقطا وع

 ابلوح دولا مركةْبَكو .جاومألا معالم هلام ةبوذع ىلع

 لو هدوج يدوأ ضرالا 0 لاس رب جاوفأ اجاوفأ ئسانلا

 ةادن ىراُي مركلا باع يواطو 'ارْبت ىدتجملل ضرب

 غو "رع تلا ةنكريال مخ ارهبو ”نيدفارلا

 طي ضاوخ هج يف هل قمت نا 5 نم هتامأ هاما يطمُي

 " هلم نم فرتدتو ” اهدا دري الف ' لوادجلا هيلا ٌيصنتت

 0 امتايألك نعلنا

 ىلاذتملالوق نعْتسظعْدَتف تقدمت تاَررقلا رحبلا نع ثابه

 لامعا رم ىدنع ُض مف اه ركشيلاقلا ىدنمْتسصفأدق و

 كلاريبامهل لاقير ىأاريبوهلوقو تار هلاوةلجدامه (؟) ارجز )١(

 نم (4) ءاطعلاريثكلوملاديسلاوه (م) ةرواجما لعناردقتفيك اسعت ىأ

 ل (0) ادب ا همقيقح كارداىلالصبالىاطق ف الخ ةلمعتسملا فو رظلا

 همظعم ىا (7) اهليلقىاكي رحتلابدمئعمج (5) ةريغصلا
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4 

 ا ا ل ع

 ىناهتلا ف د اا فاصوالاىف
 م ممل 2

 تبنو ءارشحلا قفأ ةرئاد ىلع ؛جنا تبئام ةادملا ىلع
 ءاربفلا ةرهاسلا طيسل ىلع 'مجنلا

 د لوس

 ١ 7 نا

 ض رم نم لاالبابةلودلا فيس ىنمب ' ىنتملا لقت (#2
  2ل كلئادعأ ىلا كنع لاو. ركلاو تف وعذا يف

 بدلا اهبتلهلاو ؛مراكملا اهب حب تارت لتحمي تحسم
 وس ابمسج يف هدد امئاك  اهقراف ناك رون سسشلا عجارو

 شي تبحألايتللعشنإم كميرا نمل كقار حالو *
 معلا نيسحلان ,دمحأ بيطااوبأوه 62( قاسريغ نم تابنلا 00( 1
 ةاقلا يف غلب تح هتئادح ىفرعشلا ات سانا ماا رظنو يب رعلا لسعو بدل سودا ماتو ماشلا شنو ب ةنسةفوكلاب دلو ينتاب فو رمملا 0
 .قوعدجلا ىنعملا (ع) "ه4 ةنسمدا دغب ىلا دقي رط الاتخم تاموةيأولا هيف ىبناو
 كوزغ مسهنع .رخأت نيذلا كئادعأ ىلاهلالالاز و كتحصب حصص م ركلاو 7
 لاو زباهدواعو كتحصب سمششلا عجاردقلوقي 0 كفيسوسموددمغأو
 ..هلجوي الو هرثا فال ثيغلاطقسيال عطاسر ونو عمال قربك مسبتب ى ادب و رشي لحال لوقي(ه) اهنسحب رضملا ناصقتلاوأ اهمسج ىف مقسلاك مدقق ناكروت 00
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 ىاهتلاف 5

 المدخل 'مودخملا ُةبتشي فيكو ةيباشمنمتسيلو ماسحلا عسي

 درجملا هناسح !فبئملاكراشو هدحماينملا يف بلا هر

 ”مألا هللا يف بلت ناو هنن مالسالل هللا صلخأو

 اوملس دقسانلا ةلكفتملساذا نبت هب ىف كّمخأ امو

 سرعل ءارمالا ضعب ةىنبم ىرعملا لاقو جم
 مد كلذ يف هاضقن نا دعلإ

 "سلات داح ىنآساّدح باهام  سئأللا عز الا ضم ةيجنالولا

 0 "سلا ىلاَنورْيمَمْسلااهُدْنَفو . ةّتطانثيغ كادَلرتلا* مسن اه.
 ىبتف هذبع ىدأَم ببح 7و نب نام"زلا لاط نإ كئيسنألا

 سقساتلا مل قلوب نحط بذل كغ
 فيسلاب ىمسوهلوقي )١( ةلودلا فيسءاطعةرثكىلاريشي هعضومىفالا:

 لدعي و مداخماو مودخلا ههمتشي فيكوهلدعي الوهو هب فصويو ههشيال فيسلاو
 ناسللا ىلعلوقلارذعت ىهو ةسحةعمج سدا (م) ملاقهتعاطوهرهأب وه نع كلملا
 الف عقالبلارايدلا ملكت ف دهزأىاريغقطنلا نعزجعأ الق يطنم حيصف ىنا لوقي
 نع كاسماىنرتعيمل كلذ ىفىدهزالول ىا هيفةدئافالامعىسفنب أب رأو اهبكأ

 نمناصقتلااهروتعادقرادلانالةيحتلا كرت هرذعرعاشلادبمي (ع) مالكلا

 لوقي رادلا بطاخي ١) اهميلكت اذا جصي الف قطنلا مدع و عامسلا مدع نيتهج

 عمسي ال ىذلادامجلا باطخ ىفةدئاف ىأف نايسنو سور د ىلا دبع لكل” امناك اذا

 وكشإ نهب طاخي صاختلا ى اراصو مالكلا نم هبأدتباام عطق (ه) ىتبالو
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 - اء قاهثاىف

 "سلا فهلا مياكىس وملعفك ًاعَروابيذاحْنا كءاذحملخاو
 سمت مو ْيزمتإتايحتلا ىكزأ  هتيعَر نم لاو ريخىلا لمحاو 3 ل 6 ا

 ساس« رس خو 1 00000000 ع 3

 سرفلا ممسمالا ير الو ىَرس مالظ بلف سانلا تي
 * سنن لو لس ةاسلا نم  ُهَتنُو لان الف رومألا اّسق
 ” سبتلم ريغ ([ذلا تاس فرش ىذلايْذلا تضاَوتدَل

 "يِصَتلا لساف ًاميس زواجي امو 2 ةتامابضاَرعأن م فكلال سأل
 هيكشي ورهدلا بئاون نمهريجيفابيحودمملا نوكل باحد صقي نأ, نامزلا ثداوح
 .هدوح نا ىنعيدعطق ىاهئاد ممحو هتلعآلازااسمتلم للعلا هعاضأ ىذلا ضنك
 بونلاهيلا ايك اشهدصقاف فوهلملا ثيغي و رهدلا بئاون هستعرص نه شعني
 اك اهرمالاميظعتاهتلباقتمكلعن علخاوةطحلاهذهةمرح عار ىا )١( اهفشكيل
 كنا كيلعن علخاف) ىلاعت لاق سدقملا ىداولا فاو نيح مالسلا هيلع ىسوملعف
 نم لاوريخوهواهب ىذلاىلاولا ىلا لما لوقي (؟) (ىوطسدقملا ىداولا
 ءالولا ىف ةصلاخ ىأ اهردكي اماهسم ملو ئئاهطلاخي ل تايحتلا بيطاهتيعر
 حالسلل هتبحمو ةعاجشلاب حودمملا فصي ةفشلا ىف ةرمس سعللا 09]
 الو مالظلا فىرساذا اهشاجسانلاطب راح, ودمملاناىأةعيلطلا ةثيرلا (4)
 ةلزام لكق وف حودمملاةلزيمنالوقي © هل سسحتي هسرف نذاالا هيقرتال ةعيلط
 هقحتسيام غلبت لو فرشلاب صخ ىذلاحودمملاردقل يندلا ترغاصت ىأ 00
 عاتم نم هفك لسغحودمملانالوقي 9 اهب ثولتي لو اهراضوا نع هزتتف هردق
 ةساجنلا نالاهنعمزنتلا ىفةغلابماذ هواه. سن دتب نأاهزثتةرمتئاماهماطحو ايندلا
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 ىناهتلا ف ب عا

 نيش دن درج قر ىح . دحأ لت و للا 2
 "سمت نم هنَطْعأم راد ٌةنم )(  ءاَوهللا ءأطءاب يت ثرقّتلاو

 م

 "سرت قع هيدي نم تدقٌشلَط 020202000
 'سلقلا 5 يل وأ ةلهألا نم دلت ناك يح ريس اوان

 ” سلا نيع لادن ٍريسلا ف ْكألاك مهن ويع ىف داوس لك لوحي

 ” سارعف تيماقولخ ميجنلالو .ةيناعْب لَم
 "سلا ةّدج ىلي عَلاَدالذك يب سوال خزت كلنأق ىفأ

 ىذلا ليخبلا سدتحلا 0)] بازتلاب نهادحا تارم عبساهاسغز واجتي ال ةظلفملا

 .لاوزلا ىلااهريصمو ىقبتالاين دلا نأ قيأدقدن الءاطعل رثكي هن ا لوقي لاما سبح

 سفنبلاب الثم اهل برضاه. دوجلاب اين دلاءاقب نأ مدقتملا تببلا ىف ر كذا 09]

 مهئادعا ىلعاطساذاهنالوقي (م) هنمدادمتسالاو ءاوهلا قاشنتساب اهتاحو

 مهرامعا لوطتالف مهلصأتسي و هئادعأب وطسي هنا ىأ )2 هسنع صيت منكي

 سلغلا ىف علطي ىذلا مجنلا كلذكو لفأي نأ ثبليال ارهششلا نمةليل لوا ىف لالهلاك

 هرم لوطي. الهو دعا ذكف سمشلا عاعشب رتتس هر مع لوطب ال ليللارخآ ةملظ ىأ

 فوحلا ءاليتسال نوشهدني حودمملا ءادعانا لوقيةك ا عمج مك الا (0)

 مهناكهنمافوخك الاكمهنيعأ ىف ك رحتي صخش لكم ط ىءارتي قح مهملعع ْزفلاو

 رمأك يلع ل بسلوقي املا ىفهفاداذا ثلا ثاملاقي (5) ماين نيعأب نورظني

 .ىف لمعتسي اقولخ قارملا مدلاالو اهب ذلتسي ءانسح ةأرما برحلا سيلف برحلا

 هلوقب سارها هعمجو لبحلاسرملا (/) جرتست برحلا نعل سفت هفر ىأ سرعلا
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 ب ا#ةالك ىاهتلايف

 "سكمتم نع رتبت را أ ذقو قل نشلا ىذه كتدبج ىَرأ

 "سلا [يلخكوارتءالاط اعتشم ءاجيلا نع لاف نآلا

 "سرا ميضلا تخلل يتقي ظل حيل
 "سلب ةزبىلابللا فورصاوشغ ميسي راجلافاَخيال رشم نم

 ”ىندلاَن مونديال رذبلا رهؤجك  اهثرهاوج ضارعاباهوبحاَصَو
 30 ا لا ا ع 5 هس

 سنكلا فرونلا نيعَر بر سدابكا| ميمواك نمي رب رضاك

 بيلقلا نمءالدلاءاشرلا عزي اك اهءحاورالا عارتن اةرثكل كتانق تمطحدق
 عمجي وواواهلصا نال جر عمج حاورالا )١( ءاشرلا قاخي ءالدلاعزن لوطو

 حاورالل هفطخ ةرثكنمهقيرب بهذو كحر نانس نول دكل وقي حاير لعاضيأ:
 اك نانسلا جارس تأفطا حاو رالان اكو هتلاقيصو هسقيربل جارس نانسلا ناك
 سمشلا ىرألاعتللاناىأ (0) ران نمةلعشوهو سبقلا اهب وبهبح اي رلا ئفطت
 اذائثلا نعيمه لاقي (م) املاهنم سكعنملا رونلاب تءاضاف هترصباف كنيبج
 بينلا عمجلاو لب الا نمةنسملا بانلاو عرضلا نمنبللا جارختساءارتمالاو هستكرت

 ىهني ريسعلا سرشلا سيضلاو نارخ“ الاون امداقلا ةقانلا عرض ةماح فلخلاو

 راص (4) سيضلاب اهفصووةقانلا ىهو بانلا,اههمشىذلا برحلا نعحودمملا
 اهليغ ىفةوبللاك اهتيب ىفةعنملاو زعلاب سو رعلا فصي سارعالاب حودمملاةئنهتى لا
 هايامهفرصل سئتبم سابلرهدلا فورصاوسبلا مهنا لوقيوةأرملاهذهموقحدع (ه)»
 اهرهاوج بوينعلانم ةيقنةرهاط سوفنب ىلايللا اوبحاص ىأ () سائلا نع-

 ىلا عضوم سانكلا (/) صقتلاو بيعلا خسونمةءاربلا ف ردبلارهاوجك
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 اهلا اا

 'سّدنلا رانا رج كسلا يق * مهحراجو اف ىتح عوضا تاس

 يظلم رسل م 0 ه مهن بأس نآنس لك نأع
2 

 سمشلا رمضلا فل ةلجالاسحَس# يسال تول ضع نيحر راطلا

 ' ىلا مراسلاَنْباو مراكلااخأ 5 ةردتفم ”للا كاعد نآلف 01

 *ىنألا ”مئاد يفاوقلاب ىنأو 3 هد ىلا تمص بال

 ." سّلملاب امل ريَط م الا رهّدلا ىف : حاسب ىبملا ناك. منَ

 "سدتولا قطنلا ريل نوثرفظيال 0 مولاقمن متنا ريغ ىف ”سائلاو

 ةحار مهئامدل تحاف برا نماوجرخاذا مهقارعابيلل موقلاءالؤهنا عي.

 راطعلاةن :رجةميسقلا(١)ةيبطلاراهزالاور ونلا تعر ىتلاءابظلا دايك كسم هيكز
 ىس . الا 9] ناعطلاب قذاحلا انهه هب دارملاو مهفلا سدنلاورطعلا اف عضي يتلا
 برحلا ف مهباصأ ىذلا نانسلا نوبسح منهنا ىنعملاو قذاملا سطنلاو بييطلا
 مينوكن عةبانك كلذو ةحالصاو هعقت هب ىخوتي قزاح قفشم بيبط عضبم

 (برحلا) توملامهضوخدنع حو ردلا نوقلي مهنا يأ(س) ممل عفانم حارجلا نودع.
 اهنلجأةرماضلا ليما بحسن اك مسهئار وابنو رحيرو بارضلاو ناعطلا فاوفخيل
 ساحلا(4)» هرهظ عنم نأوهو سامش هيف ىذلا سرغلاوهو سومش عمج سمشلاو
 اهتايمسع كصصخوا,مهللا كاعداممىماسالاهذهىأ حا اورالا سلتخي ىذلا
 رمال ناو ةشحولا فالخ ىنالاو نال (ه) سابو مكلاورادتقالا نع
 اههف قبغر وىفاوقلاةحاسب ىلوزنو ىما ا نالوقي ةطنحلا نمبرض سلعلا (5)

 تاناويحراغص لك أي لب بوبحلا لك أيالءاماريطو بوبحلا ف ءاملاريطةبغإك
 نورثكي سانلا نا ىأءاملاو سانلا نمةمحزلاةرمغلا (0) اهريغوكمسلاكءالا
 بيعملالوخدملا لولا ىلعالا نولصح الو لوقلا نم

(10)» 
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 ل اال ىناهلا ىف

 "سراة سك يسلهو ممالك يف ًامفت َنوُديش الو

 "يملي يتم مقإتااص
 دضع ىلا ةحلط نب ةز+ نب ىلع يتكو ريم

 مددولوع هينب ةلودلا

 هلا لاطأ ةلؤتلا دضع ريمألا يدّيس ُباتك ىنلصو

 * ىتمتلاو .فنآألا دنسلا رذجا نع ةمستبملا ىرشبلاب هءاقب
 لابقرالا ملاطم تقرشأ ىلا فعانتتلا دهلا بص نع ةسّقنلا

 تقدصو اهأبَر نع لام آلا كْرَد تاحفت تعّوضتو اهايحم نع

 ,مينويع ءادعالا نم ' تيتناو ةبقترملا مهتونظ ءايلألا نم

 رديجملا ريبظلا بيبحلا ريمألا ريطللا بيجنلا دولاب ةبملرملا

 هيلهأ شعم ' انددع هن هللا لك ىذلا مولا لبقلا رسل لا

 هلاع اونط تي ةمركست وهو هيعاّرثو هنم هبقترن اه "انودعو

 ىنعمبهراعشا مدعل نسرجلا توصب مهمالك ةدافا مدع رعاشثلا هبش 6(

 ىف ىريصقتل قر ذعت نا ىتبخي لوقيهب ربدجى أ اذكب سعنالف لاقي (0)
 ةعدلاو ضفخلا )0 هترجاهتب ريدجىناو ىلا>قفاوي سيلرعشلا ناف كحدم

 ثلا بختلاو هسعزت اذا هبختا هعيخت لاقي تعزتنا (.) ةمعتلاكلالاو
 ىصحاو ىل عت هلوقدح ىلعان دودعم و ] انءاصحا ) عازتنالا باخمتالاو

 ءاصحالاو دو دعملاددعلاب داربهن افاددع ع ئثلك,
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 ىناهتلا ف 2 ااه ]ل

 ةطبغ ينثؤتتساف هيف ةلبقملا ةداعسلا نم هلو امو هيت

 عنا م ىف تون ع يتكلمو يبل عماوج ىلع تدوس

 شرملا ىذ ىلا ًالسوتم تغرشتو التيم تقنطو ىلق
 دملاو ديدملا رمعلا نيب هل عمجي نأ ديري ام لاقل رديجملا

 نأو ٍديطولا كلملاو ديتملا دجلا نيب هل نّرقا# تك رديمسلا

 دادعالا ةفءاضتم ريمأألا ىديس ىتدل هن دايأ تان لسحب

 فارسا لع 'ائتيرب دالوالاءابجشب ةرشبم دادمإلا هدام
 هايإ هيي نأو هدجع ب فراطلا اهدلات نع ىبليو هدعسب
 ًاضهانو هتيرُذ ةببج ىف قرشت ةرغو هتلود ' قرفم ىلع
 هدالوأ ةالوأ ىإ ىتح هتوعد ةّرصنب قو هتكلم ءايعاب

 ءابجتلا ةوخالا نم ًابارتأ همبني نأو اديعس ارفظم ادوُدج
 * نابت مسهل ولع تابلح يف نيراجتم ءادَمسلا دجلمالا
 تابتع يف ةدامسلا قوفو ماحدا ديال  متلاءالبا تايزم يف

 فيرشلا ثيدحلا فوةعاسلاو ن الا ىأرضاحلانمزلا مع فت الا ()
 دعقكق رفملا (0) انئاسواقتآ اذكتلقلاقي و : ناالاىأافنآةر وس ىلع تازنا
 اريمأ نوكي هنوك نع ةبانك كلذو رعشلا هبف قرفي ىذلا وهو سأرلا طسو

 نيقباستمو نيمضانتم (؟)

00091 



 باث قاما

 "سارح هباتج بيحر ٍلابقالا دونج 'ماحتقا دفارتيو هباب

 نم هلضف هيام هيلع ظفحمو هدايأو هيهاّوم نم هلّوخام هيدأ

 نم ةيمحبو دنع اذا ٍدناع ديك نم هْيقيو هيلانمو هبقاتم
 ىقعلاو ةلجاملا قَدئام ينوي نأو دسخ اذا فيتا رش

 حاسم يف هس لمي نأو للوالاو ةرخآلا ْقَدامسب ةيظحيو

 َرداني نأو اروثربم هدالب حجانم ىف هّرظنو اروكشم هدابع

 هاوجنو هايس طاوخ "لج اه ” هحيار 'هاوقتو هرب 28

 ىلا م مالا ”رظاونو ريضاوت هلل مايالا 'ضايرف ٠ ةللاص

 مادو ةيفاوّسم هتك يو هن هند + مهحلاصمو رظراوت هلضف

 ةيناؤم هتدامسو همه

 ريمالا ىلا ديمملا نبا لضفلا وبأ بتكو يمن

 -مديمودقلاب هينبي هيبأ ديسلا
 يتّنْراو بيشكلا دعب هبابش هيلا ٌدترا نم ةلزنم انأو ترتك

 باتك ل صو نيلاعلا بر هلل دمملاو بيشق ريما نم اقرب

 اسوئرحم هفارشو هّزعر رقم ىلا هدوع ريخ نم ارش يالوم

 التو ةحئاور'مّدت لامآلا لون ماع هتكو وللا ظفح يف
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 ىتاهتلا ىف ب االا/#

 هّدنع ةعركلا هللا ةداع ْنأب ةتئاو هحتارو هيف هلل 5-5 َىِداَع

 نم هجرت نع كرات الف ةنآج وتو هالو هيك
 هلأ راّرسلا د دعب رذبلاور دمغلا نمر فيلا َج جور ' ءاينلا ع

 ةديردج روثرسلا نيف ام" ذيع هوو تنددتت ءالجغالا

 يف هيأ 34 دب ردح ناك دقو ”" ًاليلك وسلا فرط درو

 ىلع ينشأ نأ دم ألا يفالتو .'ءافشلاو .حوأرلا ءادهإ

 ”ريشدلا داش نيح فاسو نطحم 3 * ءانعالا < "اكس موركملا

 ريصبلا نيد رظنف ههجو ىلع ُهاَلأو ريشبلا نم ؛مالسلا هيلع
 -_ - 0 مآ و 0
 ىتح  امالسو ادرب هنم تطقتلاو ًامالتساو امثل هتعسوا

 8 ا نرخ 5
 ابمؤنط الا سفنلا يف هع الو اَهثْدَرَب الا ردصلا يف ةلغ قت م

: 0 : 
 اَنْدَرَو الا سنالا نم ةعيرش الو

 3 تح 5-6

 هجارن +اكلذب ديرب هريغو نب دو تارت نهتتنبلا فقس قوثأف ءامغعلا (]

 فورممءاودعافشلا 9 ايناذأ هرصب لكلا (؟) خا 3 خاسوالاو ساندالا نم

 ثيدحخلاى و هيلعفرشأ اذ م )5 سلا نم ريب اموهو

 )2( در اوفرشأ ىأ (ج رم لعاوفشأت)

 0 الاانا ممل 0 941 انالاا 8175 0



 20 ىناارملاف

 ىذ ةمالس بابي برعلا دوفو عامجا »
  هنباب هوزعيل شئاف

 هب ناكو لوألا ءانبأ لك" أك با شئاف يذ ةمالسل أشن
 هنابكف ابعص اسرف موب َتاذ بكر هعْضْول هحشري ارو رسم

 بيتعاو ملمالا نم تاو اديدش ارنب هوب هيل عرج هصقوف
 يف هؤاحسُأ ال و عي هبايي برعلا هوقو تعمتجاو سانلا نع
 ناكو ' هنو مهذابطخ م اتق سانلا ىلا جرخف هعّرج طارفإ
 ىلا ةملس نب ورمع نب ةملس نب فوع نب بيلا موقلا ىف
 يمكَسلاهَللا دبع نب حارا دج وهو ثرحلا نب حلفأ نب ةداتجو

 ناسارخ بحاص

 ىلطعمتو بتل دوت ايندلا ْنا كلمملا اهمأ لاقق بلم ماقق

 ف نارخألا عّتو رمش شو تّنشنل 2-5 ذهل

 ةبيصم لكو بوهوملا دادرتسا نم هب اجت ام بواتلا
 نيزحلاهب ىسأتياع هنولسي (1)
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 ىئارملاف ب كالا

 اثداح ناو لمألا عطقتو لجأللا نت ملام "' للج 5

 مل لجأْن كرك أ نع عتسو كف دبس كب 1

 رفتفاف بيصأو ربصف ئزُر نم ازأ كيلا تهاتدقو كيلع

 تاف امم سأيلا رمشثتساف رَدْيو بتي اهف ىّرُش ناك ذا

 ىسألاتبرثطام ءشلَق امص همادسو امنت هماجترا ناكذا

 ْ ءازملانسح ىلا بالألا ولوأ عرقو
 تافام ىلع عر كبلق نمشال كلملا هيأ لاتف ةداعج ماقو

 نمل ضراوَع "لضانو ىتأي ام دادعتسالا نع كئهذ لمت

 ةماعلا ءاّرملاناف لوقملا ٍىهو لهأ لافأ ةاهاضم نع ةمئّألاب

 انئاف ثري عزجلا ناك ولو لآجملا تابّرإ عّرجلاو لاجرلا

 قالخأل باع وهو هن تيكف اند ًالمف ناكل افلا ييوأ

 نولذز ًالاهف تف انعكلملا | يأ كسفنب بغزاف بابلألاىوذ

 كممطَنأ َةقث ىلع نأو نوسوسملا هبل ب امع كَرْدَم ْنصَو

 مايثلا مالحاك َةَلْص مايالا هب تّديتسا امي

 التر هضاسهضا لق (0) دضرتسار رطل ةعرع للا ()
 ىمرلا هاراي
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 ب14 ىئارملاف

 مد "رخص اهخأ ىف هانا ةيئرم طم
 الا مله نمثل متفرد مأ ه رارع نيمْاب'مأ كنرح ساهم

 راَردم نيدخلا ىلع ليسإ ضيف * تراغاذإ ءارثالل يعداك 0 00 1 0 هر لد م ما

 زاسأ بالا لعب وتو اها *تبا اَوْدَقَو ىَربملاَ يه رخصل كبت

 * ةاتنم َىَهَو نينَ هيلع () ه ترا كفاه 3 انخ يكبت

 و ُراَرَصَرهَدلا ْنإ'رهّدلا ياَرْذِإ 9 ّقحَو رخص ىلع ثمانخ يبت

 "وطول هفرص ف'رهدلاو * كي (يفْرَص يف ةتيم نم دبل
 هواصت َنيعاَدلل 'ممعلا ين رو 5 وبا كيق ناك دق

 ةيواعماهوخا لتق قحةئالثلاو نيتبلا لوفتاهرمأ لوأ ىءاسنحلا تناك 0]

 قابوبحم اداوجاميلح ناكمنال اهلا امههحأ ناكو اهب الاهاخ أرخص 0

 امعجو اف دمرلاوا ىذقلا نمنيعلا راع مراوغلاو : هراثاذ الا جاه (؟) ةريش

 رطخ ىأ ترطخ اذا اهلوق 09)] اعب اتم اكض هحف اهعمد نيعلا تفدذو

 اهعومد فم الىتلا ىربعلانيعلا (:) ريزغلاراردلاو : ىلاب لعرخصرك ذ
 -نطاب نمريثاام برتلا د دج : ع زجلا ةدش نمةأرملاو لجرلا بيطيام هلولاو

 اهلوق )0( هيلعاهعزجةدش نعةيانك كلذو هنبلو هب ارتربقلار اتساو : ضرالا

 :راسكن اوةرتفاهباصا قلاراتفملاو : ءاكبلاانه نينرلاو : تشاعاملاط ىأ ترمعام
 رارضلاو : اهنز>اواهعجو|هبارذا : ءاكبلااهلبجو ىأاملقحواملوق 0]
 ريغت ىأريغو : اهفرصتواهثودحف يأ : اهفيصواهلوق (0) رشلاديدشلا
 دوسم ممعم (8) تالاح ىأ راوطأو : بلقتو فرصتو لوح أ لوجو

 هاو هبأر نعردصيفهداقرمالا ممت لاقيو
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 فارلاف 0 54-
 "9اس رمردصلا رج بوثرملا ينو« اومتماذا باهو ةزيحنلا بلص

 "266 هدزو يف(مد راما لهأ « ردات دق ءام َداَرَو خضاب

 "دافظأو ُباَنَأ ناحالس هل « ةملضم ءاحيهىلإ ىتنبسلاىثم
 ا 0 0 كغ

 رابك و رام ناتبتح () « هب فيطت رب ىلع لوجع كف
 *ةابذإو لاق َّه انف « ترك داذإ حتوم ملا
 0 هنن ل ل
 راحو نانحت يه امنإف «تعُرنإوضْزافرهدلان نال
 نواس يخل“ كورك عرار مع حن هس لك ميج

 ٌراَرم اَوهالحإ رهدلل ورخص « ىنقّراف موي ئنم دجوأب امي

 رصب. ىذلارامصمملا : ةعيبطلا ةزيحنلاو اهتباث ىأ هزيحنلا بلصاطوق 0(

 ىا دراومالهأ هرذاتتاهلوقو توملل ءاملا تراعتسا (؟) اهقدي ىأ قانعالا
 ىف سلو كريغاهاب أ, تقو ىف ةينملا س اكتب رشلوقت امئكهنماضعب مهضعب رذح
 ىدنبسلاووهو ىتنبسلا ىشمرخص ىشمىأ قنبسلا ىشماهلوق (ع) راعاهبرش
 هقحلت ءاهلا نا ليلدب ثينأتللال قاملالل هيفءايلاو ئشثلك نم مدقملاىرجلا
 , قلانيزحلا هلاولا لب الاو ءاسنلا نم لوجعلا 0] ةديدشلا ةاضعملاو نيونتلاو

 ريرجلاق ةقاثلادلووبلاو : اعزج اهباهذواهتئيجف !هتاجعلاهدلو تدقق
 تنحل يلاَرخآهك ذاذا « ةكونتب كلاهويمااف

 نينحوراغصوذ نينحاهل ىأ هتعفر ذا هنمرابك الاو هتبطفخ اذا نينحلا نمراغصالاو
 هدقف تركدااذاو تعراهذاو رك ذنعتفغاذاةقانلاهذه لوقت (ه) رابكوذ
 .قاقلاو بارطضالاو ةدعرلا ىأزلعلا نماهبامت دش نمرب دتو لبقت ةقلقريصن
 بيرطت نانحتلاو : عيب رلا رطم اهءاصا ضرالا تعب ر لاقي (>) .ديدشلا
 .دجوأ 0 اهننح تدماذا ةقانلا ترجس نم ردصم راجستلاو : توصلا
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 59 فارملاف

 ”ذاحتل ويشن اَذِإ ارخص ّنِإَو ه انديسو انيفاكل ارخص َنِإَ
 ؟ هال ا ,ءاح اذا 1 قيم نأ ه | كك ءاواخاردمل ١ ص نام
 افعل اوعاج اذإ ارخص َنِإَو © اوب راذِإم دعمل ارخص ْنِإَو

 "ذات هسأر يف ع هنآك هب ةادبلا عت جلبأ عَ
 3 5 _َ 7 07 ع يح

 راعسم عوّراا ةادغبوثرحألَو  عرَو لماك ايحملا ليمج دلج
 وا ها - جا وسي يعم وحج جد يع
 زابج متمال ةتلاج شاق « ةثلاقم لصق ةتوالح وح

 ارض شيال ةيدنأ ذابش « ٌةيدوأ طابق ةيولأ لاح

 "اينو ىدسي هدَحَو 217 3 هل سيل َنهدلا تأ مَ تقف

 قلاةقانلا تسيل ىأهلبقام عمق فتي هحرشتيلاو انزحواهلو ىأ ادجورثك أ
 هرارماو رهدلاءالحاو رخص ىتقراف موي ىنمادجودشإب هيلعتنن زحو اهني | تدقق

 ءاتشلا ىف رحتلا نال راحنلوتشناذا اهلوق )١( هنزحو هرو رس زع ةينك

 راقعلاو مهب و رحى ناسرفلا مدقتي ىأ مادقم (0) ةئوؤمدشا هيف ماعطالاو
 هجولا ليمجلا جلب الاو : هترهشن ع كلذب تنكو ةرغلاوذرغالا (م) راحتلاك

 هولعت لبجك هنادي رت لبجلا لسعلاو : اماماغالدالا هلعجتىأ هب ةادهلا منأتو

 تبلااذهردص ىوريو لاض لكسب ىدتجي ران

 ىفاهلوقوهو لاغيالا ف ةغلابمةدارز تببلا فو ه« هبةادهلامأتلارخص ناو *
 تنأاهنكل ةيادهلاب فو رعموهاعبهبدشتوهو دوصقملاب فاو لعاهلوقنافران هسار

 اطحلا نيب لصفر همالك ناىأهتلاقمل صف )ل ةغلابمللةدايز والاغيا ةمتتلاب

 : مالعالا ىهوءاول عمجةيولالا (ه) لب الاريثكى أ هتلامج شاف اهلوقو باوصلاو
 "تراعتساهتم هرينو هطويخدم بوثلا ادس (5) سلاجلا ىهو ىدن عمجةيدنإلاو

 اهمارباو رومالاضقنل كلذ
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 ىارملاف 0

 رابخأ لبق هنع 'جرت تناك ةقئاخأىل كيبن مباىَل ْدَعل
 ونغاع .م# ع

 ًاهبتحاسل ىبثك 8 هر 1
 0 ع

 ُهلُك اي تيِبلا ىفامو ُهاَرتاَمَو
 مووتسمدنعأ حش ع وتلا مأعمَو

 بسن يذ لك نم ىتصلاخناكذق
 ةئبيبش ذقت ل يي لم

 'راتسأ جلا ٍرْوَعنوُد ل أىتح

 *هرامبم نحصلاب ناب هنكسل

 .اسبمدجلا رك بولا فو
 ” ”راطوأ شيملل اف تيصأ ديف

 0007 سمر هيرموع

 "ناوسا دْربلا ىطاتحت ُهنأك
 لا - 2 6. -ِ .ِ

 راَرح[كنسلالاوط نمهؤإ ١ هترويصلْيلا: يفت ايحملا' مج

 ىأةفثوخا : رخص توعءاسنحلا ىلا ىن ملس ىيبدحأ ك يبن نبا )١(

 لييس لعركذ ئالبق تناكى أر ابخا مجرت : اهاخا تادارا هيلعد متع ةثبحاص-

 هتومدروغب و : اهاخامجنلاب تدارا « حلا ىنأى ح » اهلوق (7) نيقيلا الن ظلا»

 اهبخأ نيب واهني لاح ىذلا مظعلا لئاخا نع كلذب ىنكتوهربق حئافص راتسالاب و

 ىهو ىرقلا نم هفايضالرثكي ىذلارامهملا )2 هيف باترملارمالا ةبي رلا 097

 ىلامتلاقع جلا ةبغسملا (0) هريغل كلم هدي ىقامنالءركلاب اهاخا فصت كلذب
 لضفلا ريثكلا راسبملاو : ءاطعلا ميركى أ دجلا ميك: (ةبغسماذانيكسموأ)“

 هدب ىلأنبب ملدبحت ىضقاملفدموق فارشانودىدوهتيفاص تنكلوقت (
 اهلوقو : حامرلا ميوقت نسحتت ناك ةأرما ىلا بوسنم حمرلا ىنيدرلا () شيعلا

 راوساءدريب رزغي نيحهن"اكفيطل هنا تربخا مثهتبيبش سن دن ى هتبييش دفنت حل

 مهجلجرلاقيايحلا مهج (م) همل ةلقلهرمضو هنسسح فة ضفوا بهذ نم

 لاوط نمهؤابآ ) اهلوقوهجولامهجدسالل لاقي و ةموهجهيفو هظيلغهجولا
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 - 1544 ارلا ىف

 ”راوتموارملايفةعيسدلا محض ةتييقت ّن وميم دجلا تروم
 يل فا بلا رو - ةا ا ل

 راكف منجل لعد الج. : ابترسرف معانا ع
 ل ا

 راجحاو تارطمتم هسمّر يف الضلال يقم سمر فوج يف

 ارامأ تاَريملابٍةعيسّدلا امض | صقوذ دريل لف نيديلا نط

 9 رح ىتْفأ رق هكببل

 يآ ةيملا ىف ابسلظ نك 50 مهداه ع ةعفرَو

 ]3 نسب نحو رعد ا

 .برعلادنعلاوطلاو : حجار لقعووذ مهناديرتةماقلا كمسلا (رارحاكمسلا

 ناك اذاةبيقنلا نوميمنالف لاقي : ةعيبطل اةبيقتلا 0( ةقاملا ىف لثملا مهي برضيب

 اذا ةعيسدلا مخض نالف لاقي ةنيطعلا ةعيسدلاو رومالا ىذاقاذ سفنلا كرابم

 رعاشلالاقاداوج ناك

 ةعيسّدلا مع مافن « امذق كلملل ندعم دتكو
 'مهميعز موقلا عرف 60 تاراغلا ريثكلا عاجشلا راوغملاو : ًةدشلا ءازعلاو

 مزاح ادلجلاو : بسنلا صلاخ ىأ بشت ؤمريغ : مارك ةداسنباديسوهىأ
 :رخص ىوث لوقت (0) رخفلازيثكلاراخفلا : هماكحاو ىأرلام .اربا ةريرملاو

 مهلوقنمذوخأمةك ارتم ةراجج ىأ تارطمقم هولعت ىذلادسيدل الا
 اهاوق (4) ربقلا فصت كلذب ىهو تلظأو تك ارتىأ ةراجلا هسيلعرطقا
 فو رعم ابر جفتي ىأر جفوذاهلوقو : ريحا لءفب هادي ضيفت ىأ نيديلاقاط

 .لاملانمناسنالا هب شيعتيام ةسبيرملا : ريففلارتقملا )2( مركلاب عسوترو

 مهدئارريحن ىأ مهداهراحاهلوق ©] سشيعلا قيضراتقالاو . همزالةفلاحو

 0 ا اهلوقو موقلاابف لضيةيدابلا ةكلهملاو قي رطلا نع لضو
 ,ناقلاداوسن هبيشأ نوكيتف ةزافملا هذه ىف نيرفاسملا لعرتبنشت ةملظلا ناديت
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 فارما ب ؟مه
 تسبب سويرة ممم مح يرسخ سي شو لئيم

 "نانظأو باننأ ناحالس هل تيد تال نبأر ّذلا لع

 رام للا مروي الو دهس ةرثاس نإ مقل هال
 «ر ثتنملل ةلهاب ىنعأ ةينرم)

 ا ٠ ياا رعت 1. ١

 ع حلا 3 حاد | 22 ا لا
 َر عفنب ول ٍر ذحاذ ناّريح هبقرا مجنلل افقترم تي

 ”رمتعمث يأت نم ءاج بك ارو 1 ءاج امل سفنلا تشاخل

 هتيمدل ٠ ٠ امهظيلغ نيعارذلالبع )١( ةملظلا ثيلثتلاب ةيخطلاو : . تفزلا ىأ

 هب وث ىأهتعلخ () بلاختاو باينالا ىذدسالاب هتهمش من * ةأجف لعهتمجم ىأ

هتعلخ دي رتوا بوثلا قلطمانه تدارا اهلعلو هل صصختلاو حونمللاا
 ءاحخلارسكي 

 هاوثمنسحأو هفيضالار امدب رعالىأ « خلاهزواحيال » اهلوقو ٠ ةايراخأ

 رامحك ةنسلأ هممجفرك ذ نف ناسللا ىهو ناسللاوه لاقي ناسل ىتتتأىنا هلوق 09(

 هلوقوةلاسرلا انههناسللاب دارأو عرذأو حار ذكنسلأو ناسل لاق ثنأ نمو ةرجأو

 هتلعجاذاو دعب و لبقكمضلا ىلع ىنب ادرفمةفرعم ناك اذاف قوف نمىأ لعنه

 ا رب رجلاقاكهتفرصوهتنون ةركذ
 لع نم قدز رفا, كتفطتخا تح 3 حيلعءامسلا نمتدبصن ا ىنا

 .بيؤذوب ًلاقاكريسلادارأاف اوهققرم لع ئكتملاوهواققترمتبفلوق()

 حوبذمباصلا|مف ىنيعنأ اك * اقفترمليللاتبف تقرأ ىنا

 نمو عوهتلاهركذ تنم كلذ وكيت ئبخلوقي سفنلا تشاجهاوق .(ه)

 هنيعب عضوم ثيلثتو ز ومهمريغتشاجو ز ومهم تأشج لاقي هنماهعزج
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 ىئارملاف

 دحأ ىلع ىو ال سانلا لع فأي

 از دك ”رشهريخ ىف سبل نم
 ”تاصتمءاّرملا ىلع ريصملا ىواط

 هّنب'رضهاموكلالزابلا”كتال
 ةارصبت نيحهنم لوشلا عرق و
 هبكر ثيرالا مالا بعصا

 أ لأنا دبك ةذلف هيفكنت

 هبي رذقلا ىفال يترأتبال

 بصوال 1 نبأ نمقاسلار ملال

 دم
 565 اننود تناكو انيقتلا ىح

 **طملااهءئناطخأ بكا وكلا اذا

 ردك هوفص ىفالو قيدصلا لع
 "ميش الو امال ةليل موقلاب

 كسلا ةولجاام اذا يفرش

 ”هررجلا ابقرانعأ ف مطقت ىتح

 رك ايءاشحفلا ىوس ىمأ لكو

 هرمفلا ةَبْرَش فكيوءاوشلا نم
 3 موقلا أ هارت الو

 ””رفصلاهف وسر شلع ضعبالو
 .ىولأ لاقيو دحأ لع ىولاف نالف مافتسا لاقي دحأ لع ىولب اللوق )١(

 عرولط مهدنعونلافرطملاهعون اطخأ بكاوكلا اذاهلوق («) هب بهذاذا ئثلاب
 هلوقو ءازعلا ىلعرباص نالف لاقي ديدشلارمالاءازعلا )0 رخآ طوقسو مج
 رجشالو ءامالةليل هلوقو هدمغنمدرجاذا تلصو تلصنم فيس لاقي تلصنم

 لبالادوعدق ىأدتماذواجاو فيسلا فرشملا (؛) ةبوعصلا تقوورففلا ديل,
 عطقت تح دنمح_زفت ىهفاهرحنب نا تداتعا ل لب الانا لوفي (ه) اهرحنينا
 ىمساذ نمو هلسبحتي ال لوقي هبقريردقلاف امل ىرأتيالهاوق (5) اهترج
 نمئثملا مهتبسالى أ تببلارخآى ا هارتالو هلوقو ةبادلا سبحم هنال ىر' الأ
 ةيحاتهرفصلاو ع ولضلا فارطأ ف يسارشلاخلا ضعبالو هلوق (؛) دازلا
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 - كمال
 س٠ اع

1 

 ىئارملاف
 . سم# هده -ه

 القت ليللا ريسل ”صيمقلا هنع رشم نّيحشكلا "مسه أف بغبم

 انقَرات مث هد كلذب انشع

 اًشيصم تده دقف انعزج ناف

 كر ذي مث ىيزح دشأ ىف

 ”ةحبصموهاسمس انلا ”نمأيال

 ةأوابم ىف ردع كبصي اما
 ةنئاخ ىهو لِي نع ملول

 هيداضتس ٌبابش برحْفاَرَو
 اًكلاستنك ًالييستكلساما
 قهر هتلواق اذا هيف سبل ْم

 رسكن. ناصتلاوذ حمارلا كلذك

 48 رشءم اناف انربص ناو

 رك ذلا كيال نموءالبلا كنم

 تب تأ ل ناووبأ لك نم

 رّدص وأ هنم درو موقلاب 1
 ؟قلا ةيخطلا ةاوس :ىضإ 6

 رشتنم 'هللاَكْنَدمبي الف بهذاف

 هع ةنارساع اذا هيف سيلو

 هلديكوت نيحششكلا مضهأو ارماض نعي فهفيمهلوق )١( عضاومهلو نطبلا
 ةيخطلا (م) اذكب نالف<اب لاقيرتو ف لوقي ةأوابمف ودعكبصياما هلوق ()
 لوقي كلذ ىفف رام اءامسأ نيدنههباصأ ىذلا ناكو ةملظلاةدشعاطلا ةثاثم

 رفقلا كلٌنبمالءامسأ نيدنه « ةقئاخأانمم رح َتبصَأ
 امناو نهف كوخ زعاذا مهلوق لثم فيرش حدمرسعهترساعاذاهيف سل هلوق (4)
 نمامأف لذلا باب ىلاهتلهاسم دنع هبحاصج ري نأب هلالدتسا فاخيالنميف اذه
 رب رج لاقاكح دمأ هتعفا دهو دجأ هترساعف كل ذك ناك

 قا 9 يل

 روسيم هراسدنعو رسع * هترساعناناورهوبأر شب
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 1 ىئارلا

 هنامز وكشيو هلضفب رختفيو اهلوُأ ىف لضفلا ابأ

 رارق رادب ايندلا هذهام راج ةئربلا ىف ةينلا كح
 # : 0 ن1 ا لل
 رابخالا نم اربخ ىرب ىتح ارب اهف ناسنالا ىربي انيب

 رادكالاوراذقألا نم اوفص  اهثديِرث تنأو ٍرَدَك ل عْتسبط

 "ران ةوذج ءاملا ىف بلَطَتم ابعابط دض مايألا فاكمو

 ”راه ريفش ىلع ءاجرلا نش اماف ليحتسملا توجر اذاو
 3 3 . 7 ىلإ

 راس ”لايخ :امهنب هرملاو ةظقي ةينملاو مون شيملاو

 قيقر ناكو نيديجلاءارعثلأ نمناكىماهنلا دم نب لع نسحلاوبأوه (1)
 1 هلوقر وهشملاهرعش نه ىناعملا عيدب مظنلا»

 هدالوأ ىلع بتمتالف ارط * ىرولاوب ا وهورهدلا كافجاذاو
 فرظنيونت نودبانيهلوق (؟) هيرجه 41١ ةنسانوجسمرصم ىف لق“
 كلذكن يضالارابخاب ربتعيو ناسنالا ث دحتي امني ىأ ةأجافملا ىنعمب نامز
 اتيمىريايح ىربامشي ىا ني رخ الل ةريعو ىرك ذهبت ءاضقن دعب نوكي
 فرح فشلا (+) رهاظ ىنعملاو رانلا نمةعطقلاوأ ةربجلا جلا ثيلثتب ةوذجلا (©):
 اميظعءانب ديشي نم لثكهيغتبيو لاح اوجري نم لثهلوغي مدهنهراهوهبناجوئثلا
 شيعلا (ه) ةينكملاةراعتسالا نمتببلا فام ىفخبالو بياخهساسأ لمرلا ىلع
 توملاوةايملا نيب وهو هيضامرك ذتيعوزتلاةلاح ىف ناسنالا ناكىأاين دلا ىفةايحلا
 «اوهعتنا اوتاماذاف دوقر سانلا» ثيذسخلاىفو هرئالدوجوال مانملا ف رمفيطك
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 ”ىارلا ف - 1-

 ١راوع , نَا 0 نأ ه اونروابَو بابشلاليخاوضلانو

 ناد 5 ام مدني ل

 ”(راّرحالا ةوادع نامل (قاخ « الاس تصَرحّنإو نام ناسي

 *رانؤالا ةبالطلإ 'هثددعأ « قوَر يِذ ,مراسب تزيل

 ةرامالاب تيينثأ طبتنت لهدا 3و هرْثأب هياع أ

 )١( ريسملا ف عرسبل هيبنج ىف هيلجرب سرفلا سرافلا برض ضكرلا :

 مكسوفن ظيقت نا لبق اوردابو مكبابش ناعي ر ىف متاو صرفلا اوزهتنا لوقي
 رعاشلا لاق اهدر نم دبال ىراوعلاو ةراعم ةايحخلا نال

 درت نا راصق ىراوعلا»و ةيراع انسمتا امتا
 لحترب ديعب ناكع بابشلا مايا هبش ثيح ةيانكتاب ةراعتسا تببلا قو

 ىلا ليحلا وهو همزاول نم ءىشثب هيلا زمر و هفذحو بابشلل هراعتسا 3 ” هيلا

 ىأ صخب هلوق (؟) هتقيقح ىف لمعتسم حيشرت اوضكارتو هيلا اهب لصؤي
 هصيخنت ةعرس نع ةياتك امنا تقو ىف ىا انه ذاو : ةصغلا نم قرشي

 روصق دييشتوأ ةرسم ماود وا ةورن لوصح دنع ناسنالا اممأ رتغت : ال لوقي

 كرو رسل دبر و تعمجام لمش قرفيف كنوخو رهدلا كعدخ امي رتف تاخئاش
 هل دودل ودع نامزلاف ًاصي رح ناسنالا ناك امه ترمعام مدي و اخرت

 مزاصلاب ىنكو مزامص ىف تبصَأ ىأ لأ مراصب ترنو ىنا هلوق (-) ءىسمو
 ىدعاس ناك ىذلا ىدلو ىف رهدلا ىتاخ ىأ ديقفلا هدلو نع فيسلآ ئأ

 لجال ىأ هرئاب هلوق () تاململا ماملاو تابئانلا در ىف راّبلا مراصلاك ىف لعو
 مدنعل ءانثلا قحتسيي آل هنإب ئمأع عمو هقنور لجأ مزاضلا حدمأ لوقي : هرثأ
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 اهوا ىئازلا ىف
 راحسالا بكاوك نم كاذكو © هر د مقا ناك ام ابك وكي
 رارس تقول 00 لوا دب هيي ضم .مايأ لالهو

 رادبالا ةدظم لبق ٌماَحَسف « هناوأ لبق هيلع "فول َلجَع

 ارافشالا نمل :اةلملاك ه هتادلو هبارثأ نم نئْساو

 رارسالا نم هرم رس ةط ين» هّكو ةاربق يلق نأكف

 راظنالصخشلا ديلسو اي نش داق رع نإ
 راّتص ريغ يهو تيم ىدآ هال ٌلُع نم بكاوتحلا نإ

 «راثالا يف ُلكلاف ىتَفلاْضع ١ « ىفم اذإف * اهضعلا ىّريملا دلو

 ؟راد الت كرت ثيحتاو ه هل اًرذمم ”لوقأ مث هيكبأ
2 
 مسولا تنك ىدلو كلذكفءادعالا ىف ريثأتلا نم هنع جمني امل هحدما ةدئافلا :

 هحدما كلذإف ًاريخ هيف

 :نسلا ىف نيرفلا وهوءارلا نوكسي ءاعنأ ركب برت ح بارتالا )١(
 ىلع هفطعو بزتلاوهو هدمك لادلا حتفو مالا ردكب كب هدا عج تادللاو
 رفش عمج رافشالاو : احقو اربتلكاوحن فدارملا فطع ل يبق نم بارتالا

 نوكسو ةزهلا رسكب رئا عج راث هلا () نفخلا وهو | ا_محتفو نيشلا منعب .
 رخآالا ان! هقملاسف هيف تي زعو مويلا ىدلو تام اذالوق, : بقعلا وهو ءاثلا
 | فذحلا بإب نم هيكبا هوق () رامعالا تلاط ناو ةايحلا نأش اذكهو
 رايخالا نيزئافلا نم ترض :”كنا ىدلواي لوقي : ةيلع ىبا ىأ لاصيالاو
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 ةيفارملا ىف اساسا ل 0

 ١يراّوجو»راوج ديب ناش هب رواجو يناَدعأ .تزرواج
 ” يرارسهيفتنمسل ىدرلاالول «_عضزب تنأويلإ ل دامبوكأ
 *رابعألا ةسجلا كلت دم نم « ”ةّمشابرقأ بزنلاون/قرشلاو
 رامتالا ةءطاق كّرمع ناباو «ىدّرلا ةبابسأ كتتلعدق تابيه
 ةرامثملا يف كوبأو اهتلبف ه ةيانل تيّرج اك تيَرَج دقو
 يراضاز تنأف تكس اذاو ه يفطنم لوأ تنأف لت اذاذ
 ي راولا ذان نلاراَتلا نم يي « ام َلثم. !ران ءاحّربلا نم يفخأ

 يو 0 ها 500 022

 راو يهو تاّريملا فكفك او « دعاوصّي هو تاّرفزلا ضفخأو
 راَوم هثيصاع ناو راو « ةتعواط ناذزالا دن ز ُبابشو - 2 .٠ 7 2 .ن, 3

 راوبلا راد نم كجو رخب هيلا هللا كامد ثيح

 هراوج نيبام دعابت ىا دعابت ىنعب ضام لمف مسا ناتش هلوق ()

 «( حصالا وهو) مهلا رسكب راوجلاو ىذلا ىنمم ىتلا ( ام )تفذخل ىراوجو
 .ماهغسالا ةزمه تفذف وكشأ أ ىا وكشا هلوق (؟) ةرواجملا ىنمع ابمضو
 ىف هعم ملكت اذا ارارسو ةراسم هراس نم رسكلإب رارسلاو توملاوه ىدرلاو
 نم" ةيجانلا ةقشلا (م)هدلو ربق نيدو هنبب برقلا ةدش نع ةيانك كلذو هنذأ
 هندي ىتلا ةفاسملا نعرعاشلا اهب ىنكي نيعارذ ىنعا رابشالا ةسسمملاو : لبجلا
 .ىلالييسلا فيك برغلاو قرشملانيب ةفاسملا عطقنكما اذا ىأءدلوربق نيبو
 ٠ ئرخالا هتبث يم ىف ابي حرص دقو توملا ىه ةياغلا (4) كماتل ا

 رمغلا عذيب قببسلا ناك توملا ىلا انقوس ةياعر ' اسيرابجت الو
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 ا ةيااملا ف

 ٍراَرَشِب تّتاراف نبل بلع هامبرآو ىسألا نارين نك 1و)
 ١(راع كناف هب تفحتلا اذاو « ”هتحن نمت فد ايلا بوث

 رافشأ لب يتْنَع تَرّوص مأ « انت دعابت 3 ينوُهج ترص

 ِراَرْعُرْخَو فَلا عامتجا دنع « اهّر رارغ نأكىتحىركلا تب

 ”(رابتلا نم ينانجأ نيم« انَطل ةَدِقَر ترازتسا ولو

 راحسالا 5 "نشيشو * ينم ي هو ملا ىلاب الا يبحأ)

 راقلاك 5 ةميخ ةفّرفر ءاضلاب 0 هنك * مقري حبصلا تير ىتح

 "(راّوثلا لعاَتطق ُّىَط ليت اهنأك وجنلا مغ دق ة حبصلاو

 ةدئافنودب نكلو نزحلا نارين فيفخت ىف دهتجا ىلا لوق. )١(
 مغر ئئارملا لامعا روهظكر هاظلا ىلا نطابلا نم جرختف ربصلا ىلع اهي وقتل
 مونلا ىهو ةلفتلا نيغلا رسكب رارغلاو :ساعنلاىركلا (؟) روهظلا بحل هتدارا

 اهفارطا مأتلذاتعملا ليلقلا اهساعن بهذ ىتح مونلا ىنانيع ترجه يلوقي ليلقلا
 مآ امهنيب ةفاسملا تدعابت ما نوفجلا ترصقا لوقا ترصف ضامتغالا دنع
 عومدلا ىف.قرغت مونلا نم ةنس ةرم اهتذخا اذا ىح بادها الب هللا ابتلخ

 نافجالا /نيب ةحل ىف .اهناكريصتو
 هلوقو : تفزلا راقلاو: .اهنم ىلدت ام ليقو ةميهلا فقس فرفرلا . (0)
 لاق ب نم اوْمط ءاما قوف ءىثلا.ىنطو : هالع ارمغ رجبلا هرمغ لاقي رمغ

 ىلايللا لولب ئم ماي رعاشلا:ن اك .. برن: مو الع !ذا لومف ةنز للي !ًيْعطو
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 ىاولل ىف - 8

 راقشو لماوع راح اني« ينو كلو ض اخ ”تششكوأ)

 1 امس اوني اولا مم م ةوماضرأض رأيا

 ١(راقأ لع هدم يمل «اهتبَح عورشلا اويل اذا موق

 راح ةقأأ اهل دمت ني ه اهل اك تار ادا < فويس ىّرتو)

 *(وطل انتل ض ٍءاوع امل وط نم « اهم ا 'مهتاميأ اوعّرشأ ول
 راطمالا. ة ةمل ٍِبْوَأ ِ يف «احلاوجت حن اىتولااومدعا ذا نموش)

 راوكالاو كانه جوملا نيب * اوحوارو يملا ىلإ ةايجلا اوبن

 ”(راف# ِباَرَس مولسلأ طوسغو * مهعورذ تباع اوألَسا امنأكو

 وهو توملا نم ىا عشت نمت هلوق (0) هنو ىلع بيحنلاو ركل اهب قل
 كءارو ىأ كنودو : 7 باب نم تارمغلا ضاخو: هدلول باطخ
 مد نمو : هطسب ءىثلا احدو : فويسلا ىه رافشلاو : حامرلا ىه لماوعلاو
 ول لوقي : فطمنا ىنثثاو : مميديا نم ىلتقلا مد نم ى نايبال رجلا فرح

 ةبيه وذ ناسرف كر تعباتتل توملا بلاخم نم كذاقنا ىدلواي نكما
 ووري ومهحاو راب كنودافيف راطخالا نومحتتترو عوردلا نوسبلي راضنو
 عقنلا نو ريثي و ضرالا نوكدكديف ىنع ارسق كوبصتغا نم ءامد نم ضرالا
 حافصلا فويسلاب برضلاو حامزلاب مهنعط يأتو 0 ةدش نم

 نا ل : زازندالا وذ راطحلاو : لتقلا ىهو ةرئاد عمج ارئادلا (غف]

 اهيطعت ءامنيعأ هناك هزازهلاحامزلا ضوعابن ولمعتسي تلا ن 59 فا ءالؤه فويس
 ءامد نم مهفويس عب عيشتو مهنعط ةرثك نع ةيانك كلذو ةميظع اراخب اهالعو

 لاتقلاىلا ءى ىلا سشلاودو سؤونشا عمج نيشلا مضي سوش هلوق (م) عقلا
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 هوو د هدعد هنا 2762 3اس

 5 "4 قول ق
 زارع مام اضف ديدملا هام« - رغباوسلا ملص امن كو)

 رامسملا عضم يق ٍةباَحم « ةَلَح لصْوملك مكحألا درز

 3 (راج هام بابي اومتثتو « دكحار ءام نوتع اوعردتق

 راكألا ع نيبدن .سبل ”لسالاو « مهدازإ نوري : نكلودسأ)

 راقألا تاالاحلا نياك « موهوجو ندحم ,يردانلا نيتي

 ” (راظأألا تّطعت ت تاسفّنمْلاِب « ”مييف رواجملا ىلع نوفطعتي

 . ىلا هتدق اذا هينجا هتبتج لامر اومض ىا ( اوبنج ) اهوباط ( اه اومجتنا )

 مان اذا هيبنج نيب حوار مهوق نم ذوخأم ةحوارملا لصا ( اوحوار ) كينج
 ناسرفلا ءالؤه فصي ةحارلا ةمادتسال رخآألا ىلع بلقت مث بنج ىلع

 ةدش فصبو ابيلع بوكرلا نولدابتيو قوناا بناجحي ليحلا نوبنجي مهنوكب
 عنص لجر لاقي عنص )١( ةب رجالاو بئاقهلا ف فويسلاو عوردلا ناعم
 نوكسىا ( رارق ءام ) ديلا لامعا ىف ارهام ناك اذا نونلاو داصلا حتفب ديلا
 ءالؤه عورد ةدشو ةناتم رعاشلا فصب نيللا مدعو ةبالصلا نع ةيانك
 نم ادرز اهعنصف ةيديدح ةدام نم ابعنص هياع زع اهبعناص نا ىتح ناسرفلا

 جومتكة بيبع ناولاب ج ومتت اهناك اهارت ىتح ابماكحا نقناو اهنم ىوقا ةداه
 نبدت ءابلابذا دعف داح ىتعم هنمض نو رؤي (9] ءاملا حلطس واعي ىذلا بابحلا

 مملا مخي سفنم عمجإ ( تاسفنملا )دوجلاو ناسحالا (راثرالا) عرشننو نيدنت ىأ
 ةزمه- رثظ عمج (رااظالا ) رطخو ردق هل.ىذلا لاما سيفنلا وهو ءافلا رسكو

 ةيتنجالا ةأرمالليقدتمو اهريغ داو ىلع فطمت ةقاثلا | اهفيفخت :زوبيو .ةنك اَس
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 رفارلا ق 14 ف

 راطلالا نعي ىدتناف ماكو « هزاصنأ يلا لمجنم لك نم)
 رافظ لاو ناكل "لإ مع الا « دمي 0 ةترواس نا تيللاف

 ١ (راض رزه هما المع هابسَح انقل لمَصا وه اذاو

 راّرجلا قياضُحلا للا يف « هع ناطلا نم صالردلا هرز)

 ” (راثم ِداَرَطلاب ماو قا « خضم هامزلاب . باوث نيب ام

 راطخرإلا يف راطخألا ةلالجو ه نماك ايلا لظ َلظ يف : ولاَ

 ةلاسبلانم ناسرفلا ءالؤهلام رعاشلا ددع امل : اضيارئظ يضاخلا لجزللو رثظ

 ةيلاكلا مهنافص ددعي ذخا

 عمجبو هدحو فيسلا فرط ءابلا حتفو ءاظلا مضب (ىلقلا ) 0(

 (ةترواس ) ىلا ىلا دئان هيفنوتلا ( نفرك ) نوبظو تابل ىلع اضبا
 (ريزهلا ) ةيقرلا انبيف عفت ال ىلا ةيحلا ( لصلا) هسيئاو ىنعني هترواو
 ىراضلا ىوقلا ديدشلا دسالا ءابلا نوكسو ىازلا حتفو ءاملارسكب

 مهفويس الا نوفاصبال ناسرقلا ءالؤه نا لوقي هب ملوملا ديصلا ىلع دوعتملا

 تايحابما كللاخيحامرلاب نولقتعي ام دنعو دئادشلا دنع اناوعأ مهل نوكت ىتلا
 بايننالا ىلع دسالا دمتعت اك اهيلع الا نؤدمُتعي الف ىراوض دوسا اهطبأت

 .ىلاعت لاق يا 00 ىا لادلا سكب ( صالدلا ) (+) رافظالاو

 ةعماللا هذهنا لوقي ءىش 5ك سبل ءاسلم اضرا ا ( انلز اديعص حبصتف)

 ةخطلم بايث نيب ةروصح اهنكو راظخلالا ماحتقا دنع دوسالا ءالؤه ىثت

 ( نوهلا) (م) نعطلا ةدش نع ةيانك كلذورّشننمو راثمعقنو ءاسلم ءامدلاب“
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 -؟- اوما ىف

 راسو راسعإالا ةلاح يف © هنيعو : ههجو ا ىدتت )

 راجت نيئانثأ يف قذر ه المانأ تامركحدلا ومن دي

 ١ (يرادُيو اهرحن ينادي اذبأ « اًبلاخ وأ اًبلاغ يلاعملا يرحب

 راقسإإلا ىلا ثلا ثلبْمأ نا » بكا وكب ابشلا ليل يف هي

 راثلا كلت ظاوش هايضلا اًذه « يقرقم بيش ءاشحالا لَو

 "(راهز ريالا ىلا ىينخالا هئابنف + رضان نضغ كو لاَدَقلا "باش

 (انيوطأ ) ( نوه ىلع دكسمأ ) ىلاعت لاق زعلا اضيقن ناوملاو وه ءالا مضي
 .فيفحلا لبسلا ىا نيهلا ىنعتب نوهالا ثينأت ىهو ءابلا مضب انوبلا ريغصت
 ردصمةزمبلا رسكب ( راطخالا ) ةلزئلاو ردتلا نيتحتفب رطخ مج (راطخالا)

 ليما نم راغصلاو لذلا نا ىا رومالا نم بعصلا باكترا هانعمو رطخأ
 .راطخالا ماحتقاو ركفنا قر نم راقولاو ةمظعلاو راكفالا لومخو لبسلا ىلا

 هجولاو ةسيبجلا دلج ىف طوطخ (ةّرسالا) ىخست (ىدست) )١(
 ةمالعكلذو ابشارفتاو اهطاسنن نع ةبانك هجولا طوطخ ءاخسو فكلاو
 ءاثلا رسكب ىنث عمج (ءانئالا) دوجلانع ةيانك هنيع ءاختسو ةشاشبلاو حايترالا
 وه (ايلاخ) اياطعلا نع ةيانك (ىراخلا) ءىثلا نم ىننثاام وه نونلا نوكسو

 هيلطاف.ةبلاخم ىمالا كايعأ اذا ىا (بلخاف بلغت مل اذا) لثلا ىف مهلوق نم
 سانلا ةفطالم ئهو ةازاذبملا نم (ىرادي) فطاليو براق (ىنادي) ةعداخم

 هموقءانب ًازعامتلا دعي .ايلاجو ابلاغ ىنعم ىف امهو مهعمنيللاو قفرلالامعتساو

 لملو قرشا انسحهبجو رفساو قارمثالاو ةءاضالا (رافسالا) 9] هتريشعو
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 رادع ناقه كريما ايرلت قارس لك ول داو
 "(را ولطألا يفتن التخا نيكه تأردتف هنعتانيظلا ارنتال)

 ندخل هلا ةّلخو باش لل ُلِظ« ةَلهو لكوأ ناشي نايش

 راد غلا نئاملا تايشلا لظ « اًدبحو يف ولا بتشلا اذبح ال

 وهو سأرلا طسو ءارلا رسكو ميما حتي (قرفنا) ةدلوركذت ىلا عجر رعاشلا

 اهرسكو نيشلامضب (ظاوشلا) بيشلانعةيانك (ءايضلا) رعششاد يف قرف ىذلا
 ىرظلا (رضانلا) سر لارخؤم عامج نيتحتفي (لاذتلا) هيف ناخ دال ىذلا ببللا

 ردصم(راهزالا) هترضخ ةدشنم داوسلا ىلا ليي ىذلارضخالا (ىوحالا)

 رهاظ ىنعملاو هرهز رهظاذاتببنلارهزا
 نا ةيماهغتسالا امنال ابحتف لصالاو ةرورضلل ميلا نوكسب (م : 06(

 نم ةروصلاىهروصقم لادلا مضي (ىمدلا) حتفتو 0 اهفلا تفذح 0

 امفىلا بايثلا ىنمع ئمدلازءشلا ىف ءاحو مصلا ىف هو ةيمد عمج هوحنو جا

 نم ناسحلا ضاضفنا نمبجستي رعاشلا ناك ةأرملا نع انه 0
 «ئثلا هبشو نهايحل امهتهباشم عم هضراعو هقرفم ضايب نم نيأر ام هلوج

 ةدش نم اماصأ امث اهنيعا داوسو اهيولق داوسب امه اضخ دوتو هيلل بذجنم

 ىلع ' ناسملا مولي ةئيهلاو لامار وط عمج راوطالا) (؟) يضارعالاو روفنل
 نامزالا فالتخاب تابتلا نولعي فيك تأ ار اهنال هل اهرجه

 راجتفا ةقادبعو بانشلا ئمز ةعرس نابهذيو ناموديالن ائيش ىا 09 )]

 قباسلا .تدبلا ىف هاعدام ىوقي تييلااذهو
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 يراط وأتت اقف ىتشتن اذإف ه ترو ةبابشلا اين دلان م يىرطو
 راصقب هوالا الو يرنع * هناتسح امو هئقاسم تّرصق )

6 5 58 0 

 راثك لايف رئفلا لك هرمفلاو « ىنغ انذز الك امه ٌداَدْز

 ١(راعْؤأ ثراَو أ ثداحيف ه امئاَض فخ دازاا قوف ةازام
 00 ا 503 0
 زاغو الان م مهروُدص تنم + ام رح يتساح ةيحئرأل ينإ)
 ا ترا ل ير سك رووا هواش ل و اا كك 3

 ا لا ل م
 رابن جو ثمقزب امن اكف « يلئاطف مك تسر دقي نذالا

 "(راسألا ىلع وثلتا اهئانعأ « تتلف يِمضاْوَتِب اهتاتسوأ
 3 م ما ذآ 2

 "يراّردو ضماوغ موجنلانمو* ملاعمو لهاجم لاجّراا نمو:

 ذوخأمداع هلوقو . رمعلا ىف ركلانع رعاشلاه.ىنكيىنغ اندز هلوق )1١(

 دكلها ىا هذخا سائلا ىا ىردأام ىا راع دارجلا ىتا ىردأام مهوق نم

 هنا لوقي و هرمعرصق عم هنباتاتسحرعاشلاددعيانه ناز وبي ناينعملاو هفاتاو

 (؟) هيلع ةرسحو امهدادزي نسلا ىف مدقت اهاكلب هتافو دعب ائيش هيلع دزب مل

 ىل نيدساح لصالاو دساح عمج ءايلا ديدشتو لادلا رسكب ىدساح هلوقت
 ادهج تولألوقي : ظيغلاو دقحلا نيغلا نوكسو واولا حتفن نغو عمج راغوالاو-
 ثبأ اهثكل اهنكسلو داسملا نيعأ نع ابب"ىلع هللا "نم يتلا ىلئاضف رتس ىف

 مهنيعاب هللا عنبض ىف نولمأتي اوراصو ىنعارسق داسملا اهيلا ترطظتف روبظلا الأ:
 () اذه مهعينص ىلع ةمحرلا مهل :بنلطا ىنا عم ىلع هنانتما نماران مهتدثفادقتتو
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 تقارلا ىف ةاسوكل
 رادصإإلا يف راوغألا هاضافتو ه مهياَريإ يفذويتشم ةممرانلاو)

 راثث آلا ىلع اوأَطي ملو اوممف « ىلعلا قرط مث اًطْأ دتل رم

 رامن ألا ىتت نم رئاستلاىتتو ه اوُسبْسال مونويعل اونَضبأ ول ١

 ٠(راَتمألا عقول اويل وأ هاوكردافإ ماّركلاَيمس انسه

 راعشالا نم الا امرصتو « ىّرولانمهاقولاوُم م ركتلاسهذ)»

 راصنألا هيو انا :ىتح « ”مهرْيغَو تالا تانايخ تقو
 "(راسي ريغب ىنْسُي يف وخال « لهاجج 'ميلملا مصتغا اميرلو
 لثكمهنم ملاعلا ل ثمو ةملظملا موجنلا لثك مهنملهاجلا لثم ناقي رف سأنلا وق.

 ريصبلاو ىمعالا ىوتسي له لق) ىلاعت هلوق ىلا ةراشا هيفو ةئيضملا موجنلا
 دارارعاشلان ا لمتحبو مهئيحب (مهداربا) )١( (رونلاو تاماظلا ىوتتله ما
 هنالمتحو فارصنالاو عوجرلاوهو داربالا دض (رادصالا) تامملا داربالاب

 نوردصي و ادحاواكلبمنوكلبم) ثيدح ىلا ريشي اذب و ثعبلا أضيا هب دارا“

 اورصيتساو : ىنايحو ىا ىرمع هلوقو مهلامعا ردق ىلع ىا (قش رداصم-
 ىتوم سانلالوقي بلقلا اهعضومو ةنطفلاىهو ةريصب عمجرئاصبلاو : اونابتسا
 طارمصلا مهلدهم دق ها هتايحب مسقي و لامعالا لضافتب رشحلا موب نوزيمتي و
 مهنويعب اورصباول مهنال مهمولي ال هنكلو هراثآو هتحيصن 78 0 مقتسم لا

 ىمع سيل ىمعلا نال اريخ مهم دري م هللا نأكو مهترخآ حاجن هيفام اودهاشلا'

 نكلو راصبالا ىمعتال اهئاف) ىلاعت لاق رئاصبلاو بولقلا ىمعوه .لب راصبإالا»

 تاجخردلاب اوزوفيقح دششرلا ليبساوعبنا اف (رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت
 ىلا امرصت. هلوق(؟)ارخآآو الوا: ىسلاةبيخ ايفهردقو هءاضقل اومإس امو. لعلا“
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 مو دجرم ه١ اع
 نس أ تك] أ)* أعل

 ما سى

 « لسو هيلع لا لص هللا لوسيل ةيطخ و
 ّنملا أكو نيتك ذهانريغعايف تناول "نأك أل اي

 اوس تاومألاَّنم ينل يذلا نأكو جوف نري ايف

 0 نم كأنو متادجأ م 0 نوُمجاَر انيلإ ليله امع
 «لو م
 *ةحئ ةحئاج اك انمأو ةَظعاَو لك اَنَسلَو مث مهد ”نودلخم ان اك

 50: نأ نإ ىرلط . سائلا بويع نع يم هلق نإ ىرطط
 ةْكسملاو هش َلهأ َسلاجو ةّيصنس ريغ نم بيكا

 هترشنتناو ترثك ى!تشفوابظفل ريغ قبي مل ىا راعشالا نمالا ةلوقو اعطقنا

 مظعا ىه ىتلا ىا راصبالاة يؤ رانمهنا ىتح هلوقو نونمتؤملا ءاثلا رسكب تاقثلاو
 .مممأت ما ) ىلاعت لاقت لقاعلا ثيثتملا ملحلاو كسمت ىا مصتعاو : هب قوئوم

 (اذهب مممالجا
 ىرضح ادضلر فس وذ رافساوةرفاسو رفس موقور فس < لجر لاق. )١(

 .ةنفوا ةنس نملاما حاتجتىلا ةميظملا ةلزانلاوةدشلا ةحئاجلا (م) مبلاوما (؟)
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 بطخلاو م
 هتليلخ ثنصو تلد نأ ىو ةَنكْلاَو: َلَّذلا ّلهأ طلاخو

 لطفل َق قمثأ نأ بول هاش سانلا نع دعو هثربرس تباطو
 دو م ١)و ةّنسلا يلو لق م لضفلا كلسنمأو هلام نم

 ةّعدبلا

  ةرصبلا ىلا مدق نيح هنأ نبا دايزل ةبطخ ف 1

 5 ٍّقوملا ّينلاو ءايستلا 0ع ول ةلاهجلا ناف دب امأ

 نم الح هع لمت او مك ابغس هيفا ألا ىلع هله

 يأ يكن اهم بالا هريغصلا اهيف بني يتلا رومألا

 رمركلا با ونا نم هللا دعأام اوسسست 'ملو هللا باتك 5 ارت َ

 َِنَسّرلا 5 . هتيصتم لهال ويألا باذملاو هتعاط لهال

 هنعمل م كنم نسل اهنا لوي ال يلا يِدَمْرسلا

 ةيقابلا ىلع ةّيئافلا راتخاو ”تاوبشلا هتماسم ١ تدَسَو اينّدلا

 مل يذلا ,ثدمحلا الشإلا يف :متثدحأ مكن نوثك ذتالو

 ةّبولسملا ةقيضلاو . رعب فيمضلا :مكك نت نم . هيلا اوُعبش
 ف فورعم الو داعب سيل يدرك ثداحلا مالا ثدحلا ()

 5 .٠ ٠  ةيسلا
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 ا بشحشلافو
 هلآ قدم ريغ ةمجلاو ليلق ثريغ ٌددَعلاو رصْنت ال رابنلا يف

 يتلا ٍةراغو ليلا. نع اولا نوع اب مكنم نكن
 ١نوضفتو رذملاربنب نوئرذتست َنيِدلا ييدَعابَو ةباَرارت

 تال نم عن ينس نع ا مكس طعما لك ركل لع
 مكمايت نم َنْؤَرتام مب لري مق " اذاننوجال ائاَتِع

 اسونُك ”مكماَوَو اوكرطأ م مالسوالا مرح اركب ىح وُ
 أ ىتح ابا َرشلاو 'مامُّطلا 'يلع ماَرَح مارح بيلا سناكس يف

 اذه َرخآ أَو نإ انارحإو مده ضألا زيخانملا هده

 هدو رع يف نبل هلأ هب حطت لإ متمَبالِرمألا

 ميتْلاو يلوُللب ؟يلولا دل للاب 'ييفأل يف إو فلع رغيف

 هلوقيف هاخأ ٌلِجّرلا علا ىتح . يماملاب َميِطْلاَو نعاظلاب

 اوتاك مهغاك قالي مو هينفج نيب ىناد اذا ىطغأو ضغ لاقي 0(

 رعاششلا لاق لجحلاو ايملا نم دعا اونوكيل كلذ نولعفي
 مقالا ناو هسيح نم ىف سرع ”ةضاضغ“ :هيلك ”ضي رع قحاو

 , هساتكق رتتساو بيغت اذا ىظلا سنك لاقي (م) عوجلا داعملا (؟)

 نبا لاق سونكَو "سنك ُب اضيا لاقيو هبلاىوأي يذلا عضوا وهو
 ا ىنارعالا

 ايذَو اسونك اي "الاَو ةفلخ 5 امامن "الاَو
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0 
 ةبذك نا :

 مكل تحد : ةبذحب را ةروبشماقب 3

 هيف ذي كاتم ' نحا موق نيو يني ناك دقو . صم

 .نم كلّما هلق دق "كدحأ نأ ُتنلع ول ينإ يدق ثحنَو

 هيدي ىتح ايس هل كنمأ ملو اًعاتق هل فشكأ مل يضنب

 مكر اناس ءرطتأ لَكَ لس اذإف تنس يل

 روسو علا اَنموُدعِ سأئبم 7-3 مكيتنأ لعاتارو

 ةَساس اس :مكل انحبتسأ ْدَقاَنِإ ”ساّنلا اهيأ سنن انموُدب
 ب

 ودي اناطعأ يذلا را ناطاس مكسوسن و ةَداَذ نو

 امف ”ةعاطلاو عمسلا مكيع انف انلّوخ يذلا هللا ءينب 'مكنع

 ٠ انفو . ان دع اوبجوتساف . ايل ايف هلدملا انيلع مكلو . اني
 10 0 3 سس و

 .ثيمالا ابيأ دبشأ لاقو متهالا نب هللا دبع هيلاماَمف انل'مكتح اع

 - عظومف اورتتسا ىنمملاو سانكلا نم لعفم سنكم عمج سناكملاو
 ةنحا عج نحالا (؟) ةفوزعم امهتصقو دأ نب ةبض انبا امه.(١) ةيبرلا
  ىقو عفادلا ىماخلا وهو دئاذ عمج ةداذلا (م) بضغلاو دقحلا ىهو رسكلإ

 .نودوذي مهنا دارا ليق ةداذ ةداتف ةيمااونب انناوخا امأو فيرشلا ثيدحلا

 . مرحلا نع
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 ين. كاَذ تدك لاق رو تاجا وسو ةكسملاتينوأ دفا

 5 سا

 « ناورمنب كللا دبمل ةبطخ >

 ( صاعلا نب ديعس نبا ق ةدشالا ورم لتق امل )

 نمل مكس اتعاب ةّيصنملا لهأ وحن مكراسنأب امرأ

 لزم رابتعالا نسح نم ا الو ةظع مكنم ب

 تامقثلا هداَوَ مكتالغ سوجتو تاّرلمدلا ةحئاج ب

 دو اًناَقْر ادم مق ةيوملا ايلقنب يبرأ

 0 لاق ٍلوق نع ياي اًناَوْمأ ٍٍضرالا نول ركييلع

 ويمصت ةييصاف * ةومتلا متسأ نأ منيو ين اعاف لهاج

 يه اغاو : رولا قل ليم ةلويسأو هدرا ماسلا

 لم لا ةئسأَ و ف ذويسلا تاظب ةَحقاكُملاو "تقاسم

 فلاخت " َلدَهو بتات باتق جابصلا ءوسل 3 ةدواسلاو

 هدأ فرع م لدم ناضرإلاو 0 بولا

 )١(: لاق () رونسلا توص (؟) هريغو لئتلاب ىمرلا قشرلا 1
 هاخرأو لفسا ىلا هلسرأ الده هلدهي
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 بظلاف ل #ءول

 0 ىلع اوُنِبقأَو ٌكْضَأل اورظناف لحس
 اوعِدتساَو :مكئابمس نم لهجلا لهأ ىلعادي ةعاطلا لأ َنْكَتَو

 مكناف ابتقيز سيفنو اهشنع ديغَرب 'يتأدتا يتلا معنا

 ءاّرجلا لجتاو ةعدلاو ضفلا لجاع نيتليضَق نيب َكلَذ' نم

 مكدمأو هغزتآو هتف ناطيشلا نم لا مكتسصع ةبرملاو

 مكنايطعأ ضنبت ىلإ هللا كَ اوضينا هظفحو «رعم نحم

 هدنع نم مولا جّرخف . مكيلع ةرّدكم الو : مكنع ةعوطقم ريغ

 هب ةوطسلا نوكن نأ فات ميلك واد

 « مهدعوتيو قارملا لهأ ددبتي ةرصبلا مدق امل جاجحلل ةبطخ »

 هلجالاطتسا نمو هؤاود يدسف هوادايعأ ْنَم ”رماّتلا اهيأ

 نو هلقث هن لتماو هسأر هيلع لق نمو .1هلجطأ نأ يلتف
  اَنيَط ناطيشلل نا هييقاب هيلع نرسم هرثع يضام لاطتسا
 هلو نمو هئروتع تحت هئرس تس نيف. اسس ناطلسللو

 فيطو فئاطو ناطيشلا نم فوطهباصالاقي سم ىا (+) هلجعتسا ()
 ىثعالا لاق

 قلوا نجلا فئاط نم اهب فاطأ ماكو ىرسلا بغ نع حبصتو

2) 
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 ةكلم لا هنع قضت م ةيفاعلا "همس مسد هلَص قر هيد

 من رذنأ ينا همد كس هند قس همق ردا هتفنس نمو

 كدسفأ اما 0 لع رذعأال م رّذحأو ظأأال

 لا هكا ُهْبَدَأ هاس هبل يخنتسا نمو مكتألاو ١ قينازن 5

 يد يف هنئاقف يئيس هب ين الدبأو يلسو يف اكس لاو

 42 ال وللاو يناصع ني داق 5 2و يقنع يف ةذاجنو

 نم جرخيف دينا باوب 0 باب نم 0 نأ و

 هيلع تنَرَض الإ هيل يذلا بالا

 « " قردصلا ركح ينال ةبطخ »

 ايثدلا يف ساّلا ىقشأ نإ ( هيلع ىتثأو -هللا د نأ دم لاق )
 4 هءرا.5 ع
 لاتف مس سانلا َمَقَرَف كولملا ةرخالاو

 مهب ويع ىلعرومالا ةالو رتس' نع ةيانك كلذو قتفلا دض قترلا (©)

 فرطتملا هفرط و ما هدد فيلا بءذ (4)

 نامالإب ةيبخلا تحتقفو . هتباتكو نآرقلا عمبجب صمأ ىذلا ةفيلخلا ود )١(

 روفغلا زيزعلا ناوضر ىلا لقتنا مثروبمش ةئالنو نيتنس مكح . هتفالخ ىف
 رهش نم ( ”4 ) قفاوملا ةرجبلا نم ( م ةنس ) ىلوالا ىدامج ( ؟؟ ) ىف
 ةنسنوتسو ثالث هرمع ناكو داليملا نم ( <06 ةنسا) هيلو
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 بطغلاف ال
 نوم كولملا نم نإ نوُلجَع نوُامطل مكن سائلا اهبأ 'مكلام
 هدصقتاو هريغ دب اميف ههبْعَرَو هدي اميف ”هّلل ةدهز كلماذإ

 ليقلا لع نحت وبف 'قافشألا هلت ”برغأو هلجأ رم
 هاَتبلا ذل دنع ههطقنتو هاَخّرلا مسيو نينكيلا لف يي
 يذم مهرردلاك َربف ةقثلا ىلإ كْسَيالو ”ةّرببْلا ليشتتسال

 تَبجَو اًذاف نطابلا ريح رهاظلا ُلْذَج عودالخلا بارسلاَو
 هباسح ٌدَشَاَف ”هللا احلل قع 7 "بِصَنَو هن

 مآ نم نإ الأ نوموحرملا مه هارتلا نإو الأ هّرفع لقأو
 ماويلا ةبكن إو مَلسو هيلع هيلا ىَلَص هيد ةلسوهباتكب كح مهلا

 سوط اكل يب نوئتآسو ةَجع قرفمو ٍةوب ةفالخ ىلع
 4 قضت لطابلل ناك نف احابم امو احاحش ةّمأو دونغ اكلمو
 اومزلاف ريما امل تومعو رثَألا امل ومي *ةلؤج قا لهالو

 ريدقت ىلع مالكلاو فوحلا قافشالاو :هبلق طلاخ ىأ هبلق برشا هلوق ()
 هلوقدح ىلعءماقف هيلا فاضملا مقاو فاضملا فذف فوحلا بح ىأ فاضملا
 رابتعالان م مسالا ةربعلا(؟) لجسلا بح ىا لجعلا مهب واقف اوب رشاو ىلاعت
 ةئيجو اباهذ (0) ةبثو (4) توملا نم هوند نع ةيانك بعت (*)
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 تا د

 مارال نكيلو علا اومصتعاو نارا اوثزيشتساو دجاَسلا

 ” ةشْزَح دالب يأ ١ رات ٍلوط د ٌةَتّملاو رئاشتلا دب

 اهانذا كم حض ام اماصقا كل حتفيسلا "نا

 4 ساقو يبا نيدعس شيب ميشا باطملا نب مرمعل ةبطخ م

 5 ؛ يحل لْؤقلا مك َفَّرمو ل اثمالا كل برضاه سانا

 عش ملص نم "هلا ,ييح ىتحاهر روالص يف ةم بولا ٌناف "بولا

 هايحلاف ”تارامالاام ف ريشا وتارامأ لدعال ناو ب مفقيلف

 أ لكلا لمجذقوةَجلافئيش ابتلا(مأونيللاو نيَبلاوداخسلاو

 دْنمُدلا ةحاتفم و رابتعالا لذملا بابفاحاتفم باب ؛ لكل سيو اباب

 موقت الا ةادتسالاوتاونالا 8 ذتبت ل 46 ٌرابتمالاو

 لكيلا لا ةيدأتو قحاب لحا لكن نم قل ادام لاو لامغألا

 ىض ارق إلقب ؤرلاق بسكلا شرحا (؟) ىمالا ف ضوارتلا رظانتلا 0

 ةذوخأمو ةبوسكم ىا ةشرخ دالب ىا هلوقف ( ىش ورخنم تمّسمب < امو

 حتف دنعرفظو ةرصبلا ءانبب ىمأ ىذلا وهو باطلا لصفب قطانلا وه 4

 دعب دهشتسانا ىلا رمتساو نينمؤملا ريمأ ىمس نم لوا وهو ةرصنلاب سدقلا
 قفاوملاةرجببلانم ( 7 ةنس ) ةجحلا ىذ ( 7+:) ىف نينس رشععيو ربشا ةتدم.

 : ماليلا نم ( +44 ٍةنس )ريو ()
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 بطحلاف دال

 ناك ل ول

 ينيب سلو هللا نيبو ب ينا«ئد هتيم قافكلاونككي مناف

 نيفانيلامكن وانة ءاعدلا قريت أدق ماو ٌدحاهُسيو

 ١ متم َريغ قملا ذل ذخان اهالي نمىلاف مطتسمل

 فرسلا مدعو دصّتلاب سانلا اهب يصويصاعلا نب ”ورمعلةبطخ
 ابني نت ىلع مايقلاب_ليخ ىلا ةيانعلا ف رصو طبقلا ةلماعم نسحو

 # ةمفانلا ةليمجلااباصولا نم كلذ ريغو اهنمسو

 برا الالخو يي سانلا ّسشعماي هيلعينتأ وهلا تحن أ دعب لاق

 ىلاو ةّمسلا دعب قيضلاىلإو ةحاّرلا دعب ” صّتلا ىلا وعدت ابناف

 لاملا مييضتو لاملاضافخن او لايملا ةرثكو ئابإ زملادعي ةلذلا
 ا 2 ِ 5 ل ١

 لو ابي غارق نم ديال نإ متو لاوتالو كرد ريغيفلاقلادع َليقلاو
 ذخؤي ىتح ثيدحلا فو هجزيو هقلقي ىذأ هبيصي ناريغ نمىا (1)
 نيئالئو عست ةنس رخآ ىف رصم ىلعايلاو ناك (؟) عتمتم ريغ هتح فيعضلل
 نيناملا ليقو نيعبسلا زواجندقو ةبواعمةفالخ ىف نيعب راوثالث ةنساهب فوتو
 قدصو ةدارالا ةوقو شاجلا تايب افورعمناكو خفلا ةبج ىف مطقملاف نفدو

 بعتلا(م)ر بكا دئا ماو باطحلا نب رمعناوعان مناك هنادبسحو ىأرلاوةيزعلا
 مون ىذ ىائان ليل لثمبصن ىذ اه بص ان ةميم أ. مهل ىنيلك «ةغبانلا لاق
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 الإ بططاو
 نيو هسق ني هلت هنأشل سيدتلاوهمشج عيادي هلا

 عيضبالو لقالا ب بيصّتلاو ١ دصقلا, ذخأيلف كل ذىلاًراصْنمفابتاَوبَش
 ًالطاع ريخلا نم اك رملعلا نمهسف ييصن هغاّرف يف هما

 هازؤجلاتلدت دق سائلا رشعمابإ ل داع همارح وللا لالح نعو

 يعْرملا باطو هافولا مقتراو هامسلا تملقأو ي تلا تك رو

 َنَظنلا خسح يعاّرا ىلعو ” ,مئامسلا تجرشو لماما تمّصوو

 تلو وِرْيخ نماولوانتف'" مكبر ىلع فا ةك ب ىلعمكب يحق
 اهيمِرُك أواهونوصواهوثمسأو .كليخب ود ناو ءدْيصو هتفارمو

 اويسْؤتساو كاتو :مُكَسنانَسنوانتابب و: وُدعنم كشاف
 ندي نوناف تاَدسملاتاسموملاو ىايإواَريخ طل مر واجاع
 م 1 هدي نينمأوملا ثيمأ ثرمع ىتدح ممبلان صيني لا

 رعم ىدعب لكس هلا نإ لوفي لس وهيلع هللا لص هللا

 كبدي ثم( ةنوداريم سرع ةيغا اردو

 جلا ىهو مومس .عمج مئامسلا قف دايعالاو قب رطلا ةماقتسادصتلا 5

 هم ىا ىح هلوق (0)تمطقنا ىا تجردو هلوقو: رابنلاب ابلاةنوكبت 0

 بصخو عرز اههف ضرارسكتلاب بفيرلا
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  بلعاف ملل

 قس دن لجر انأ ام نمطأ الف 2 راس اردشو كت
 لاجرلا ضاّرتعاكل يملا ض تمم ينأ اوملعاوهس رف زهاوهمسج

 اوملعاوكل ذَرذق هيض مهطَمح ةّلع ربغنمُهسرفكرهأ نمف
 فارش الو ركل حا دعالا ة ةرثكلةمايقلا م مزيىلا طابرف زركنا

 ةكربلاو مساولا ريم او رلاملاوعْززلا نوَسْمكرا ديلاومكيلإ ميبولق

 اذإ) لوَمبَّشا ل وسر مس هنا نينموملا ريما ”رمج يتث دح ةماتلا

 ملا كلذف اًميثك اَدْنْج ايف اوذخّناف رصم مكتيلع”هللا حتف

 :لاق شا لوسراي كا ذو :ركب وبأ هل لاقف( ٍٍضرالا دانجأ ٌريخ
 سانلا ّرشعم مكر اواحاف ( ةمايقلا موي ىلا طار يف مثال )

 قحسو ذولا َسيا الف مكتلادبام مكفيريف يفاونيتأو' مكالوأ امىلع

 ةرولامطقناو هلقبلا ١ حوصوانإلا وبلا رثك و ذوسلا

 هلايع لعمكتم دحان مدعي الو هللا 1 و طالت رح

 هنرمسعوا هتعس نم ةقاطأام ىلعهلايمل ةفع هنموالا

 !اقمالخ- فصي ةمحرلا وذ لاق هرايخو هصلاخ ةبابلو ءىث لكبل 0

 ”ىن ابحت ”بابللا ”ىبف اهتيل_اقم 0 .ايحآ  نيخ 9 رش ابا ةلحبس
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 تلا بططحلا ىف

  هموق ىدان ىف ينراحلا نوماملا هطخ »ف
 موجنلاو هامسلا ىلا رظتف هموق ىدان يف ينراحلا ”نومأملا مق

 ملي مكب ولف لااوتصأو مككتاسا ىنوعأ لاملبو وطَركفأ من

 بواقلالع' ”نارو رشالا» وهل حمط دي رأ ”ثيح مكنم ظعّولا
 ضر ريتعا نمل اًريَتعمل ي رتاميفانا ل ظنلا ل بجلا" خط خطو ردكسلا

 ير مون برت سمشو رماح هعوضوم

 رم زجاعو روبشلا د ذأاهتحمتو روحا هيل مقو بزعتف

 نولحارو ريغدق ؛ نب و. ”رّظتخم ٌةياشو دكم لّوَحو

 3 َرّشبلا نيف ريلي ' نوط ربان نوقوقومو نوبوي ال

 رختملا نم رج امو ٌرهزلا تو َرمشلا ليو رتل قروب

 لاقبلغنار و:هتدش ليقو : رطبلارشالاو : العو غفترا حمط هلوق )١(
 بيطلا نب ةدنع

 اوليق. وم نماولمنأ ذاتلنف مهي س اعنلا نار دق موقلا ننادراأوأ

 دصح هنأأك ةرضحلا نم ذوخأم وهو !ثدحت وعي ىذلارضتخلا (م) رظأ 0
 طا مالسلا هيلع 4 0-0( خييشلا كيرحتلاب نضيلا () رضخا
 ١ دومدقيال (ه): بيشلاريتتلا : ريعقلا هزل دق ىذلا نضيلا

 6ه 6ع



 بطحلاف ما

 3 مانالا حيف رضملا نانْفأ ْنَعَرَدَملا م 0 ١ كلا

 يبذدملا ىلع للئالذلا (حضوأل كلذ يفذإ م امنالا ينو مَا

 قل هر اننا وتلاو اوهرفاتلا لومملا ايا رّوَصْلاءىر رابلا ردتملا

 رأيلاو نوئيبت ةريح يأفو نوم ليل ًىأنعو نوكقؤت

 ةواشنلاتلجتو بوأقلا نع ًةيلغالا تقدر  نوضفوُ] ةياغ

 ةلابجلا ةوشن نم قافأو نيميلا نع كشلا حرصا نويعلا نع

 ةنالّصلا هيلع تلؤّدسا نم 3

 ( + ىلعانديسل ةبطخ ) 1

 هيلا هنع لا ىضر ايلعُنأ هرك د دانسا ينةثثئاع نبا ثدحت
 ناسا ناس هلال الماعا وُلدت راين الات ذرو ةيوامل اليخ نأ

 يقر ؛سانلا هين + ةَلينلا ىلأ ىتح بت مج ابتس جرت
 نوعرست (؛) بلصلا مصالا لاثم ىلع ربالا رجحلا ىومالا لاق )١(

 بصن ىلا مهأك) ىلاعت لاق عرسا اذا اضافيا ضفوي ضفوا لاقي
 ىفو ٠ هماعزلا دلقتو همامالا ىلو بلاط ىلا نب ىلعو» (-) ( نوضفوب

 هلزي لو لجلا نيفص برح فوفص نم تفرصو لما ةببتك تفلد هتفالخ

 لباقملا ةرجحلا نم ٠: ةنس ناضمر ٠١ ةعمجلا ةليل قارعلاب دهشتسا نا ىلا

 قارعلاب عضوم (4) ةنس نوتسو ثالث ةرمعو داليملازم 041 ةنسوينوي 7

 جرراوحلاو لعلتقم
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 بما بطحلاف

 ىلص هيب ىلع ىلصو هي هل نأ سا دمَحَف ضرأألا َنِم ص وا

 ةنجلا باَوبأن م باب ا نإف ام لاق مث م ملسو هبل هيلع 'هللأ

 5 ثييؤو قسما ءاميسو 3 هللا 0 هنع ع

 اًرسو .اًرانو الي موقلا ءالؤه بْرَح ىلإ مكشزعت دقو راصلاب
 ىبنت يذلا م كون نأ لبق نم مهدازغا يكل تلق ؟العإد

 مذاعك اود لإ ا "رع ىف طق موق يزغام و هديب

 ىتح ايريظ' مكر 30 مكي لد متلك اوتو
 وابن جا هليخ ترّودق دماغ وخأ اذه تا راغلا ثيكيل 526

 يذلاو ءاسنو اًريثك ' نم ًالاجرو ناسح نب ناسح اوُنَتقَو

 كيلا انا هلَحَدي نك هأ يت ذهاودي ىسقت

 2 وقوم اوفَرَصْلا م : "اكئاعرو اًبلاجحأ * عدت و ةدهامملاو
 امسأ اذه نود نمار نأ لف انك مين أ * لكي

 لك ابجَعا اريدج يدنع هب ناك لب امم هيف يدنع ناكام

 نم ناّرزحألا نيكو ميلا لشَيَو ب تلا تيمي بَجَع بحتغلا

 طسو رفملا (م) للذ (0) هكرتو هيفدهز هىثلا نع بغرلاقي 0
 خرجت (ه) طرقلا كرحبو ةسئعرلا عمج ثاعزلا () اباصاو رادلا
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 ا بطغاف ا 87-

 متحبطمأ ىتح | . نع مكلدقو مولطاب ع مقل هاله ثان

 هللا يصْسيَو نوينت الو مكيلع ًراثِيَو نومزت الو نْؤمْرُت اًضَرَع

 ملم هانشلا يف مورا هيكل لق اذا نْوّضْرْنَو مكي لجو رع

 اذه 0 فيصلا يف مورا مكل ثلق ناو ١ صو ٌرمناوأ اذه

 هَبلاَو لا نم 'مكنُكاداف اع لا مرضي اننظثأ ظيقلا ةَرامح

 لادر الو ٍلاجّرلا ةابشأ اي ٌنَفَأ فيسلا نم م ساو آف نورت

 0 ها لبا د 2 ب

 م بالايف هل يالا لكل عبس باسو

 ٌتضَبن دل ِهَلاَوف اسارمابل ْدَشَأ وأ يت يتماب لع نون اذ نك

 نكحلو نيا لع ميلا " هنقيت دقلَو نيل ايغ

 ةدوخأ ”هعم هنو لجر هيلا ماقق امالث ابلوتي عاطبي ال نمل َيَرآل

 تيمأ اي لاقف ( راصنالا نم فينع يناب نافَرُمي ةوخأو ةلجيلا).

 لإ كلمأ ال ين "بر ىلاعت *هللا لاق ماده يخأو انأ نينمؤملا

 ”هنبيو اني لاح ولو هيلا نيل هلاوف كسب انف يخأو يت

 . تفرشأ (؟) هتدش:رسكلاب رصلاو هربلا مضلاب رقلا () .

00091 



 ا بطحلا ف
 .نامعت َنيأَو امبل لاق من ريخب امبل اعدق داَتَملا كْوَشَو ىتتلا مَ

 رم 3 ديرا امم

 كا هدف نإ ناو" ةهاع لدن لكل ناو ةمآ ”ىث لكل نا

 وشم ام مد نوريظي نوئاَبَظ نوبايع ةيعنلا مله ةماعو

 5 ََشس ماّتَط نولوقتو مكل نواوتي نوُهَرْكَن ام نورسو
 زد تل ”حزاتلا يلا موراَوم بح ضان لأ نوبت

 3” مكسةَو نكلو يلع مت ام َرقك أب باطما نبال

 0 ؛همْرَحْلا مامتلا رج مكَرَجَذَو

 نوُدتفت له ع نم يتوعد باجُش نأ "لَه تلق نا نسفأو اًرق
 مامإ “تنُكِلق اذا ءاشأ ام قل ايف لف ال يلامف نيش كفوقح نم

 ةباتكب ماو . اهءوض رجف ةلدعملا ن نم علطا ىذلا ةفيللاوه ()

 همالعا لظ ىلا ةمالا تنجو . هماياىف ةيقي رفات حتف : اهرشنو فحاصملا

 كلذ ناكو) نيعياراهنلاو ليللا لعجنم رواجو . نيتنئاورشع دعب دهشتسإ من
 «(ه>ةنس) هبنوي (18) لباقملا ةرجهلانم (مهةنس) ةجحلاىد نم 6 ىف

 50] علذاو كرهق 09 ديعبلا 0] ةنس نونامثو ناتنثا هرمعو داليملا نم

 . ىلا "+" نموديينتلا اهنم لامت يا"(م)ةمازحلا اهرختم باج ىف عوضوملا
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 رعشلاف 0 مال

 ا و
 د خدر ١

 « 'رمشلا ىف لارقلا بيرغنوك ف
 ةرسائلا ةفتسك ١ دق ةْمكسلا انف ؛ سلاج سابع نب هللا ٌدبع ان

 رميرعنإ ةدجتل قوز الاب خبات لاق ذارقلاريشتنع هواي

 ماقف هب هل ملعالاع نارقلاريست ىلع رت يذلا اذه ىل !اانب 0

 امسك , هللا ٍباتك نم يشأ ْنَعَكأن نأ دير انإ الاتف هيلا

 لَوْ امّنِإ ىلاعت لا نإف برتلا مآلك نم ِةَقَداَسُع َتيناتواتل

 امكَلاَدَب 5 5 الس سابعمربا لاف نس رع ناسي ناّرقلا

 لاشي وبلا صر لام هالو ع يني 0 لاق

 برعلا ناويد رعشلا امهنع ىلامت هللا ىضر سابع نبا لاق )١( انيلا كسفن مض
 اهناويد ىلا انعجر برعلا .ةغلب هللا هلزنا ىذلا نارقلا نم فرحلا انيلع نخاذاف

 هللاىضر سابع نبا نع ةمركع قيرطنم جرخا مث هنم كلذ ةفرعمانسمتلاف
 ناويدرعشلا نافرعشلا ىف هوسمتلاف ناارقا!بي رغنع ىنومتلاساذالاق امهنع

 : ريسغلا ىلع هب :دبشتمي ناك ةديبعوب أ لاق برعلا
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 م رمشلاف
 لرش رهو صيبألا نإ هاا ابا لاق كلذ بّرملا

 آنيزعوربنم 0 * ىَتح ِهْلا نوُعَرَب اواجف
 ةليسولا لاق ( يستر هيل او اوُمَشباو) ىلاعت هلوق نع ينربخأ لاق

 لوق ثعمس امأ من لاق كلذ برعلا فرت لهو لاق ةساجلا

 ىسبعلا ةرتنع

 ينحت يف لكل كوذخ اي نأ « ةيسو كيلإ مبل لاجّلا نإ

 هريرفلا ةَعْرَشلا لاق (اًجاَبْنمَو ةَعْرش) ىلامتهلوق نع يتربخأ لا

 تينا من لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق قيرْطلا هالو

 باطملا دبع نب ثرحلا نب نايفسيبأ لوق
 اراب 000 ا 0 ل مايا

 الا لوق تس انأ لق كف فوت 6

 ماي تنثلا'ع ان نص ٌرثها اك « 'تدواتاَستلاَيَي تع هام اَذإ

 فرعت لهو لاق ؛لاملا شي + يلا لاق (اشيرَو ) هلوق نع ينريخأ لاق
 لودي رعاشلا تعمس تممسامأ مك لاق كلَ برعا

 يرثيالو شيري يلاَولا كي ُيَحَو « يشير دق املاط ريم < ينشرف |
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 رعشلا ىف ا
0 0 

 ءوضلا انساا لاق ( هقْب انس ُداكسي ) ىلاعت هلوق نع ينريخأ لاق

 نايفس يبأ لوق تممس امأ لاق مل لاق كلذ برعلا ف رمت لهو لاق

 ثرحلا نبا

 رثُظ يجاد انس ءوضب وت ةلدب هب ىغبإ ال لا ىلإ اوعدب

 0 ناتو ) ىلاعت هلوق نص ينربخأ لاق

 ةفرط لوق تعمس امأ ممل لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق ان دنع

 دبعلا نبا

 - قيتساف َتنَفَأ ٍرِذَنُم أ

 ١ِضْنَب نمْدَوهأ ر لا ضعت كياانح

 ناَوْعَألا 'يمَو دولا ُدَلَو ل لاق( دفحَو) ىلاعتهلوق نع يتريخأ لاق

 دروياتلا تمس امأ منذ لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق

 لاجل 55 * خمملسأو يلوح د اللا دنح

 لاق ( بحي ناثرالا اًضْلح دق ) ىلامت هلوق نع يتربخأ لاق

 ددعلا فيعضت لوا امنال املع ةينثت رعاشلا لعج كينانح ةهلوق 06(

 رذنئاوبا هتينكو كلملادنه نب رمع بطاخب ننحتدعب اننحت ننحت ىا : هريثكتو

 .(5) هراث بلط ىلع مهل اضب رحن هموق نم لتق نم هلتقرك ذو هلتقب أ نيح
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 ما[ وا رعشلا ىف

 امأ منذ لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق ةماعتساَو لادتعا يف
 ةعيبر نب ديبل لوق تعمس

 "بك يف وصلا ماقو اتسسنق اَذِإ تكي اله َنيَع
 لي 1ك لاق (اومآ يذلا سنَيَلغَأ) ىلاعت هلوق نع ين ربخأ لاق
 تعمس امأ منذ لاق كلذ برعلا فرت لهو لاق كلام يب ةنلب

 لودي فؤع نب كلام

 اياك ةريبتسلا ضارأ نعت ناو * هثبانأينأ ماو الاس دَقل

 ريما نع 0 اًنوعلم لاق (اًروبتم) ىلاعت هل وق نع ينربخأ لاق

 يرعبزلا نب هللا دبعل وق تعمس امأ لاق كلذ برعلا فرمت لهو لاق

 اروبشم هلم لام نمو م ؤنلا ةنس يف ناطيشلا ينانأ ذا

 لاق امد لاق (*ِضاَحملا اهءاجأف ) ىلاعت هلوق نع ينزيخأأ لاق

 تباث نب نادج لوق تعمس امأ معن لاق كلذ برعلا فرعت لهو

 تعجو اذا ديكوبف ادبك لجرلا دبك لاقي )١( ةفخلا لمعلاو :ةمدخلا ىف دقحلا'
 تقتمشا هنمو ةقشمو بمن لك ىف لمعتسا ىتح هيف عسوتو تخفتناو هدبك

 هناف موصحلا,عم بزحلل انت ذا دب را تيكباله نيعايىأ نيع هلوق :ةدباكملا
 دب راديخا ىف.هل ةيئيمتيبلاو ةبم زكلا موب ةبيعكلا ظفاح برحلا اخاناك
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 عقلا ف -_ ما

 لبا حفسيلا للا انأجأف « ةقداص ٌةَدَش اندَدَع ذا

 ُسلجملا يتلا لاق ( يَ َنحُأَو ) ىلاست هلوق ند ينربخأ لاق

 لدنجنب ةمالسلوق تعمسامأ من لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق

 ١ بيو اادعألا ىلإ ريسْماويو * ةَيدْنأو تاماقم,موي نامؤي

 يفّلاو عانملا ثاثألا لاق ( يرو تأ ) ىلاعت هلوق نع يف رمخأ لاق

 لهولاةهرهاظ ةوسكو هنسحةلاح نم نيملا هتأراموهو تيأر نم رظنملا

 يتلا دي نبا دمع لوق تممس امأ لاق من لاق كلذ برعلا فرعن

 ثان نم ليججلا 7 ّرلا ذب اوثاب مْوَي خراطلا كنقاشأ

 لم الا غاقلا لاق ( اًمصفص اَعاق اهٌرَديف) ىلاعت هل وق نعينرمخأل ا

 رعاشلالوقتسممساما من لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق ىلا نصا
 اًصْقصاع نذل ىَوْضَر مؤخر امش ه ام اهل برش ةَيوملَع

 لاق ( ىتت الو اهي نلت آل كّنإو ) ىلاعت هلوق نع ينربخأ لاق

 لاق كلذ برعلا فردت:لهو لاق خلا ةّدش نم ايبف فرمت آل

 فقل
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 تروا نادر ساما ع

 لكما يتلا اأو تنتقم تس تاعرششلااذااَميأ الجر 6 رم

 يذلا خ نقلا لاق (ْرتملاَو عقلز لع هلوق نع ينزبخا لاق

 0000 يذلا ْلاَو يلع أ ا مشي

 لوقي رعاشلا تمس امأ منن لاق كلذ برعلا

 هلذبلاو ةحامسلا نيلعلا دنعو ه موب ايرتعم قح 'موم رك ىلع

 َصلاِ ديشم لاق (ٍديعَم رْطقَو) لامت هلوق نع يتريخأ لاق

 ”عدع تعمس أمأ معن لاق كلذ برعلا فرمت لهو لاق ّرجآلاَو

 لودي ّيدباعلا ديز نبا

 1 و ةارذ يف رطل اسعدك هللجَو اًرَمْرَم داش

 5 2 ظاوشلا لاق ) ًظاَوش) ىلامت هلوق نع ىنريخأ لاق

 لوق تممسإامأ من لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق هل ناَمْمال

 فاخ نب ةيمأ

 ْ هفارطا ىف ناسنالا هدبحب دربلا كب رحتلاب.رصخلا .رصخبف
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 رعشلا ىف ل

 ١ ظاّوشلا ب ايا *« اريك 6 نب يناس

 اوئلسو اوف لاق ( نوما حف دق ىلا هلوق نع يتريخأ لاق

 ةعيبر نإ ؛ يبل لوق تممس امأ منلاق كلذ برعلا ف رعت لهو لاق

 لمع نم حلفأ دقلو * يلقعت اَل تنك نإ يلا

 يره لاق ( هاتي نم هرب ديري ) ىلاعت هلوق نع يتربخأ لاق

 لوشن اع ناسح تمسامأ من لاق كلذ برعلا ف رمت لهو لاق

 لن اًرضت ليدي او 5 ملاثمأ ومس لاجرب

 هيفّسبل ال يذلا ناخشلا لاق( ساخن و)ىلاعت هلوق نع ىتريخأ لاق

 ةيدملا ةقيانلا لوق تمس امأ معن لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق

 "احن ويف للا لت ل طعيللا جاري هوتمآ هى

 ةلامو لجرلا هام طالخا لاق ( رجاشمأ) ىلاعت هلوق نع ينزيخأ لاق

 من لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق رمحّرلا يف ممقو اذا ةأزرلا

 يلّذبلا مارح نب يهز لوق تعمس امأ

 هلبقو هنع هللا ىضر تباث نب ناسح تييلا اذهب ةيمأ وجبم 0(

 ظافلا ىف الف تانيقلاىدل . انئيق ناك انيف كوبأ سبلا
 هل طيلسلا نال اناخد ىأ اساحن هيف هللا لمجي مل هلوقو تيزلا طيلسلا )١(
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 تي رمشلا ف
 ١ جيش هب طيس لصتل ةلالخ « اهنم نيقوفلاو شيلا ان

 فرت لهو لاق ةطنملا لاق ب و) ىلاعت هلوق نع ينربخأأ لاق
 ينتثلا نجع ينأ لوت تمسساأ من لاق كلذ رمل

 يف عار نع ةَيلا لت « دحاَو ىتغأكي بحأ تنك ذه

 وبلا دومسلا لاق ( نودماس م منَ ) ىلامت هلوق نع ينريخأ لاق

 ةليزه لوق تممسامأ معذ لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق ُلطابلاو

 داع موف يكبت يهو ركب تنب

 وع اوي لو لا الب !دام تي
 اقوسلا كنعد * ملا ظنا منيف

 الو نأ ابيف سيل لاق ( لو هيف ال ) لات هلو نع ينربخأ لاق

 امأ من لاق كلذ برملا فرعت لهو لاق ايندلا رمخك ةيهارك

 سقلا 'ىرما لوق تمس
 اازمابم ميلا تيس هاه لق آل رق سأك ب

 ”ةعامتجا ةفاستا لاق (قسْلا اذا ريَّقلاو) ىلامت هلوق نع ينربخأ لاق

 هب جازموددطلخ ىاعب طيس هلوقو : .قوقلا :فرح:نيقوفلاو  مهسلا نثر ير دارا (0) تيرا ضانكناو دجال قدقوالاباو عاصف
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 اناس ندمت ْوَل تاّتستم « اًناَنت اصئالق انل نا

 نواب لاق ( نوُدلاَخ اهيف "مهو ) ىلاست هلوق نع ينربخأ لاق
 تسمسامأ من لاق كلذبرعلا فرمتل هولا اًدبأ اهنم نوجخت ال

 ديز نب يدع لوق
 راع سائلل اي تلا, لهو « انكلم ام تاَدلاَح نم لب

 ٍضايملاك لاق (يب اًوجلاكِنافجَو ) ىلاعت هلوق نع ينريخأ لاق

 ةفرط لوق تعمس امأ مذ لاق كلذ برعلا فرمت لهو لاق ةمساّولا
 رفضت ذأ فايطألا ىرتل « ةعّرتم ينال يباوجلاك

 لاق ( ٌنضَرَم هلق يف يِذّلا 'مَمْطَيَف ) ىلاست هلوق نع ينرهخأ لاق
 تمت ام منذ لاق كلذ برعلا فرمت لهو لاق اًرلاَو دروجفلا

 ىثعالا لوق

 ضر هيف *لق نت َنْيَل « ىّقتلاب ضاَر جرف ظفاح
 ةعرتسملاو : ءاملا هيف عمجب مظملا ضوحلا وهو ةيباج عج ىناوجلا (0]

 مهمارك ال ىا «فايمضالا ىرقلو هلوقو لازنالو رتفتال ىا ىنال هلوقو.ةءولمملا
 . يضتحا نم لعاق مسا ءاملا ىلع لزانلا رضتحل او
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 ا رعشلا ىف

 بألا لاق ( بزآل نيط : رم ) ىلاعت هلوق نع ينربخأ لاق

 ةشانلا لوق تماس مأ من لاق كِلَذ برعلا فرعت لهو لاق ََقز تملا

 ١ بزل ةّبرَص ثلا نبت لو ةدعل هرقل للا نْيضَتالَ

 أ لاو اعلا لاق (اًداَْثأ )لاس هلوق نع ينربخأ لاق

 لوق تعمس امأ مف لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق هلاثمألاَو

 ةعيبر نب ديبل
 نمف ءاشام يملا ِهْيَدَي « ه1 دن الق هنا ُدَحُأ

 قاَسملاَو ميملا طلخ لاق ( ابدل ) ىلاست هلوق نع ينربخأ لاق
 يئاطلادبز وبأ ل وق تمس أ من لاق كلذ ّرعلا ف :ريت لهو لاق
 اباَتشاف بيش قيحَرَو ركسب * ةئداغ نام ههكيصاتم تاج

 لاق ءازجلا طقلا لاق ( اع ثني است هلوق نع ينربخأ لاق
 ل من لاق كلذ برعلا فرم" لهو

 ايو طوطُلا يل 5 همني 0 ”هثينل مو ةنامشنلا كنا آلَو

 نامزلاب رتغنال لوقي اتباث امزال ىا بزال ةب رض ءىثلا راص لاقي )١(
 ىلامتلاق ةيساحما ب اتكوهو طق عمج ظوطقلا )2( هئابلقتو هتافرصت تنلع دقق

 لضفُ .ىا قفأي و هلوقو (باسملار موي.لبق انطق انل 'لجع انبر)
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 رمشلا ىف 3

 فاَوسلا أملا لاق ( نوم هام نم ) ىلاعتهل وق نع يت يخأ لاق

 ثعسس امأ من لاق كلَذ ب هرملا فرعتت لهو لاق ومنا ونسلاَو

 بلطملا دبع نب ةزمح لوق

 اًردبتف ةدوض نعمينلا الج « ههْجَو نس َردَتلا ناكر

 دجمال يذلا سابلا لاق ( يقفل بلا ) ىلاعت هلوق نع يتربخأ لا

 ةفرط لوق تءمسامأ م :لاق كلذ فرم لهو لاق لاملاةدشنم اعيش

 اج رواَجم ٌراجَو فضلاَ * لمقدم سابا دهان

 لهو لاق جايك (62) كاع لوف نع ينعخأ لف 7

 رعاشلا لوق تعمس امأ مل لاق كلذ بملف

 ا اهوا ةونأأام تاج تنئلاك « اهقْئاَدَح 22 سدا ل

 رات نم ةلعش لاق ( سبق بابشب ) ىلامت هلوق نع يتربخأ لاق

 رطل رش امأمنلاق كلذب هرعلا فرمت لهو لاق نم نوستي

 سيلا ةلطك يوابس ؛ نوُد » اهففاأ بف ين اَرَع م

 ميول ميل الا لاق ( ل ِباَذَع ) ىلا هلوق نع ينربخأ لاق

 رعاشلا لوقتمعس امأ ممن لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاقت
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 4- رعشلا ىف

 أ ل لوط لل ثييو « مأ نم الخ ناك نم
 ىلع اَنْ لاق ( "حرا ىلع ايتو ) ىلامت هلوق نع ينربخأ لاق

 5-5 امأمن لاق كلذبرملا فرمت لهولاقاَنشمت يأ 5 ةذلاراثأ

 ش ديزي نب يدع لوق

 ىَدَرتَو تام اذا لاق ( ىّدَرت اَذِإ) ىلاعت هلو# نع يتربخأ لاق
 لوف تعب امأ مين لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق راثلا يف

 ديزب نب يدغ

 اريل ُلُمأَي كأملايف َرْهو 50 ُس ههئفطخ

 قتلا هيلا لاق ( ٍربتَو تانج يف ) ىلاست هلوق نع يتربخأ لاق

 .مطملا نب سيق لوق تممسامأ من لاق كلذ برملا فرعت لهو لق

 ١اهءاّروام اهنودذ نم امئاق ىَري : * ابق تزينأف ينك يب تكلم

 لقول ولا لن ( لإ تيتور لاف هر ورع لق

 .ىا ترهلاف هلوقو : اهبقرخ تعسوو ىفك ةنعظلا هذهب تددش ىا هنجع 1

 ناكاذا اهءاروام ىرب ىنسيامئاق ىربي هلوقو + ةعسربنلا5 هتلعج ىح هتعسو
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 رعشلا ىف - ماش

 امأ من لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق هَل ةنلب مجْرِي

 ديبل لوق تعمس

 ١ مطاسَوهْذاَدَْتاَداَمَر روحت « هئؤَسَو بابشلاك ًالإدرللاَمو
 ردجأ لاق ( اوت ال نأ ىَتذأ كِلَذ ) ىلامت هلوق نع ينربخأ لاق

 تمس امأ مع لاق كلذ برعلا فرعت لهو لاق اوليمت آل نأ

 رعاشلا لوق
 نيزاَولا يف اولاعو يتلا لوم * اوُحَْطاَو هلاَلوُسَر اَسناَنا

 5 ا
3 2 

نود نمو : فلخ ىنمع انههءاروو اهنود نم امئاق
 0( اهمادق نمو ىا اه

 طسيناورشتتا اعوطسرونلا عطسو : عجري روحي : عطاس ران هلعش بابشلا

 راثلا رخ انا اكو عطاسلا بابشلا لثك.الا بابشلا ةلاح ىف ءرملا سيل ىنعي
 ىرعملا لوق هانعم ىفو ادامر توملاب عجربناسنالا ةبقاع كل ذك دامرلا

 دامر اهرخآو ابلئاوا ناد نسف ةايحلا رانلاكو

 هتنبل لوق ابي ارعا تعمس تح روحي ىنعمىردا تنك ام سابع نبا نعو

 1 تببلا دعب و ئعجرا ىا ىروح
 عم ادولا درا نا اموي دب الو عمادوالا نواه الاو "لاما امو

00091 



 لق يدل ١ ايما لاق ( ميم وهو ) ىلاعت هلوق نع ينربخأ لاق
 500 ةيمأ لوق تعمسامأ من لق كلذ برعلا فرمت لهو

 ”ميا ره يملا نيكحتو « لعأب امل ب ِتامآلا نت

 مولع لاق ( هنذإب 'مهتوسحَت ذا ) ىلامت هلوق نع يتريخأ لاق
 رعاشلا لوق تعمس امآ مذ لاق كلذ برعلا فرمت لهو لات

 ركاشلا ضْرَعءاَدْعألا هب نحف < دمع فيس ىقال يذلا نمو

 هرك ذام لئاسملا هذه نمو راصتخاب ىطويسلل ناتنالا نم ىعتنا

 جرا ملا ةصق ءانثأ يف لماكللا يف دّربملا

 .(ةرجألا ند مئادب )

 كن ريم فيك دب دييع هل لاتف سيلا *ئرما صرب الا نب ديب يقل

 ديبع لاتف تبيحأ ام قلأ لاتف ِدباَو لاب
 و

 اًساَرْضأَو انس تيب ام ادد »# اهتتيع تيحأ ةديم 8 حام

 سيقلا « 0 لاقف

 سات تكمل لوط دمت جرحا ال باًنسيف عش ةَريبشلا كات

 ديبع لاف

 اان ناتلانلميطسج ال« ٌةَدِحاَوباَبْسألاَو 57
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 ابلسزأ نمحرلا اذِإ باَحسلا كلت

 ساّيَأ ضزألا لوحلم نم اهب ىوَر

 1 ١ دنع لاَ

 ناموس ودلال نط ءايبك اتم لوط ع اج
 سبتلا ءرما لاقق

 سابق للا اوس يف اهثيبش « املس تناَح اَذإ ولا كلت
 1 ديبع لاف

 نسينا ا ضر 2 تاما اجب َنينأ ال ضرأل تانطاَتلا ام
 ع

 اساكحنأ َنْسِجْرَي امَو اعاَرس يت ا

 1 سيلا و لاق

 اساتكب رب اهي ىتك« اهفصاَوَع تيه اَذِإ حارا كلت
 ندع اقف

 ساب ةدولم قليق نم دَشأ *. هن الع يف اَرآبَج تامجاَلا ام
 202 نسيتلاءرما لاققا 1
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 مم رمشللا ف
 ديبع لاقف

 سافانا ْولو نيكَتشَب ال ه بم يف رثّطلا حارس تاّنباسلا ام
 سيقلا ءرما لاف

 اسالحأ_عوّرلا ةادغنيلاولاك ه وحبس ذه مولا اهيلع ةايجلا كلت

 ديبع لامه

 قط يف رجلا ضرأل تاتطاَتلاام

 اني“ :رركانو ماس
 سبقلا ءرما لاف

 سار ِهبْوَهْرَع لَو ءامسلا نود * اكلم ىتقلانك دي ين امألا كلت

 ديبع لاقف ْ

 0 رست الو تشاو نركب اذا

 آساثلا بهن .خصف نآلآلو
 سوقا ءرما لاتف

 ”سايفم سائلا نيب ةيربلا بر » الزنا ُنمْحَرلاَو نيزاَولا كلت

 000 «اثالث ةيلماجلا يف قالطلا نوك ف

 ضن رسحتسي مو اهضريرلق ةذفع نم ةأرما ربك "الا ىشعألا جوز
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 رعشلا ىف ا

 ةهحدب لاقو اهّملطف اهملخ

 ١ هقراطو داغ سائلا روس كاَذك « هّقلاط كن إذ ينيب ين راب

 هر رزق عراد هات أي

 ؟هّقئاَي انيف تثج : يوكن نأالو« هتنج ري مرج نم كاذامو

 ؛هتماوو كاذاتف ة يومَ« نمد .جرتلااَسح يي

 هقئاَذ تنأاملثم ساتأ اق «نئاَذ يف رمت قف وذو

 ؟هقئار َرثلالاوطلاناَرناَنَو # مكس كس ن َن هيفي ناك دن

 اذه ىف كثف ىعزجت الو ىنع ىدعجإو ةقلاط ىنوك ىتراجاي لوقي (1)
 ةارن نم مهنف اهريغو لاغشالا ةقالعل ضعبب مهطابتراو سانلا روما لثم ىمالا

 نعةيانك كلذو قرب تاذ ةياحسىا هقراب هلوق () اليل هأرث نم مهتموارابم

 هيبشتلا اذه فطلاامو هرمال عاصنت مل نا اهسأر ىلعابي رض ىفع رس هنوك

 تنصحأ) ىلاعت لاق هعفيفع .ىا جرفلاناصح هلوق (+) ةمب زجلا ةقئابلا (م)
 نايتفو هلوق () انيفةب وبحيوةزوزعم ىا انيف ةقومومو هلوقو هتفعاىا (امجرف

 . ةليبق مسا نازهو ىئافك |نمريثك ىوق ىفو اذسبب ىضرا فيكى غانازه
 رعاشلا لاق يملا معانلا باشلاض بالا قئارغلاو

 لاب رسلا _ناحفتت _نيتيأد وذ لايم بابشلا ”قانرغ تناذا .

 * :لدتسإ | تاياالا هذي لجلاو: قانا اسمه مانو لجرلا نيه راسسا

4 0 
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 300 ا يللا ع
 م ١ ديحوتلا يف اج
 4« ” تاملا يبأ نب ةيمأ لاق »

 اّيناف ناك يذلا ”ثاّريم شو اير ليغ كلاه دْئع ؟لكآلا
 الام اميمجاونْسُي 1 ءاغاّذا« ةّيالو لك نود نمل "هلو )
 ايقاب للا 00 " مأت هاريس ادلاخدئت كي 'نإو
 * اع ع ”َقْؤف .ملالاءامت «ةققو ريصتبلا نبع تأ تامل

 ةعدإ رى نب هللا دبع همسا 0( هل كيرشال ةدحو للاب نا: الاوه 0(
 ةرتاعو ةرخ الاركذ ةماعب ةرعش ىف ةيمأب هذ ىعمضاللا لاق ىفقثلا فوع نبا

 ناكو هرعش ضعب ىف سو هبلع هللا لص يىنلا هقدصدقو برحلارك ذ ةماعب

 هر دتقم ضرالا قوف طيطاسلاو إف لاقف طبطلسلاهرعش ف لجوزع هللا ىمسي
 انؤث'_#لعو ةبينق نبا لاق رورغتلا هدياو لاقق رورغتلا رخا عضوم ىف هايسو
 ما ةيالو لك نودنم هل ىلو هلوق () ةلعلا هذه هرعش نم «ىشب نوجعحال

 هب ماقا اذا هيلو نم لعاف ىنمع ليعفوهو ىلوانب رىا فوذحم ادتبمربخ وه
 مهناما ءاش اذالوقي : خلاءاش اذاهلوقو :اين اف ناكىذلاةلوفل عجارهل ىف ريمضلاو
 نيعتأرامهل هلوقو :ةثرو ىا ىلاومانلعج لكلوىلاعت لاق ةئرولا ىلاوملاو مهقرفو
 ةلوضوملاال دئاعهقوفريمضو هنمع ىثدحال سيلانب را ةريمضو مدقمريخدل غلا ريصبلا
 1 عبس قوف هلوقو : هلق فرظلا هربخو أدتبم شرعلا هب دارا هلالا ءامسو

 .قوف ناك هلبق فرظلا,هلالاءامّس عفر نموهقوف ىف رتتسملاريممصلا نم لاح ايئاهم
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 ايداونيميس ضرالاَتع ناك ولو« كرة هرلاتوقب نإ لا
 ايكو هيلا يف ىف ةادت يحتم ةنطروتلا نيرو لاي
 ايقاب َهدلا ىف ال يصر لوقو ءايئانتو يتحد يما لأ ىلا )

 3 ( نادم هزوكب ثبرالو اهلإ «ةقرفَسيليلا يلع "الا كالا ىلا

 :ايفاخ هللا نم نم يفخت ال كاف «يدّرلاو كايإناسن الااببأالا

 :ايداب مع يشل ليبس ناف « د هَريغ قا توست ال كانإو

 ايئاجرو امر يعلإ تنأو ه0

 انا هنا كَريغ لإ نب . ,دأ * ىَرأْنابَد ملا كب تي

 ايدام ةلوسر ىسوم ىلا تن هرامرو هس مولات 7

 ” ( ايحانجل لص برايهبريثك ه يأ ١ َنبااي يتعأ لاق

 * (ايفاط نكي 0 بهذا نوبل تلقو)

 ىسومىلات عب هلوق (+) ابرق نكي ىل انادمنوكي هوقو : كح ا ايصر
 : (لوسرلا نوعرف ىصعف الوسر نوعرف ىلا انلسراو) ىلاعت هلوق ىنعمي لا

 نورته ىلئها نمار زو ىل لمجاو) ىلاعت هلوق ىنعمب لا ىنعا لاقف هلوقو
 ( ىر زاب 'دادعشا ىخا

 ياا كوخاو تنا بهذا ىلامت هلوق ىنم حلانورهلاتظقو هلوق ؛()
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 ا ديحوتلاف

 ايه اك تن انطا يح دو الب ه هذه تبوس تنأأ هل لوقو
 ايناب كب اذِإ قفزأدمت الب# هذه تنفر تنأأ 86 الوقو)

 0 (ايد داعيا تجاماَذإ ايس« انو تيوس تنأأ ”هلالوقو

 ةودغ نسشلا لسري نم هل الوثو
 ” (حاض ضّرالا نيس حب

 ايار لّعبلا هنم . يش ملا قاما وقو)

 * (؟يعاوتناكنلت انآ كاذيفو « هسوؤوار ف 8 نب ارو

 : (ايلاآت وح فامْضُأ تاب دقو# اسوي تع 0 تنأو

 لاق يابو شرعا ىلع ىوتسا من اهنورت ادع ري ؛ تاومسلا قلخ ىئاعت
 وه ىل مت هلوق ىنعمب حلا هنجام اذا ارنم هلوقو : ديأب اهانينب ءامسلاو ىناعت

 لسري هلوق (؟) رحبلاو ريلا تاماظ ىف اهب اودتبتل موجنلا مل لعج ىذلا
 ةرصنب زاهنلا ةيآ انلعجو ليلا ةيآ انوحف ىلاعت هلوق ىنب خا ةودغ سمششلا
 ةلوقو (6 : 46 هعجارف هب . الا هذهريسفت ف ليوط مالكىس ,ولالا خيشلاو)

 ىلاعت هلوق ىنمع نيتييلارخآ ىلا بحلا تبن,نم هلوق (م) ارهاظ ىا ايحاض

 تيب هلوق (4) نولكا هنفابج هنم انجرخاواهانييحأ ةتيملا ضرالا مهل ةيآو.
 ةرجعش هيلعاتصناو مقسوه ,وهو ءارعلاب هاندبنف ىلاعت هلوق ىنعع هرخآ ىلا سنوي

 .ةياكرالاق مل :اهقوف ماظملا فاعضالا توح فاعضا ىف هوقو: نيطقي نم

 14 فاَحْضآلاو بلقلا نيب هللاوإلا:
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 ظعولا ىف لا
 ايالخ تارففام الإ ديك ال «انبر كساب تحبسؤولو ينإو
 ايلامو يب يف كرابو لع« ةَحرواَيس ولأ دابا

 مه ١ ظعولا يف ا0-
 4« ركب ىثعا لاقؤ»

 اينافٌؤْصيسامويع يِرما هاك «البلان متون نا ًريصن يبوأس) ؟(ايناريسلاووس أوز تنك سمانا يف !تالبو لال خب ف
 ش ىلذثملا ةب ؤدج نب ةدعاس لاق هبلط ةاّمغبتو ءىثلا انا لاقي بلطتال ناب ىا (”ىغبتالناب) لوقو : لا سلا ءالب ليف ىا ةلاوحألا لاقسناو ىلاتيتللا رك ٠ 'لابرتسلا ءآلتي هيلابشر ءارلاو جاجسعلا لاقاين دلا ايما نم هليحر برقو فعضلاو ةخوخيشلا نعل ذب رعاشلا ىنكي اناخراص اذا "يب نبت, بوثلا ىبلتب لا قب (البلا نم تدل نا) لوقو : اهي راع ىل ءايشثالاب ريصبل هنا لاقي لعوةريصب اذىا ايصبدلوق 9 ( ”لطقثنبال تفس ىاوسلا رئيس لثلا فوهريغوريعب نمناويخلاو عرزلا هيلع قتسيامىهو ةيناس عمج ايناوسلا قوس هلوقو . ةعارزلا هتقرحبو عررزلا ميامم عارزلا عار هلوق : ةنيزلانعاوتسحيتييخا,ن الدي ةتييمسو جد تاذريغوا تناك جوز تاذ ءاتسملا ةبرراجلا ىهو ةيناغ عمج ( ىناوغلا ىتا) هلوقو باذعلا ىا تالليولاكل سفنلا اهتيا ىنيكرناو قيعد ئا ىنرذ هلوق (؟) هلاح حالص هيفام ىلا ناسنالا داشرا نع ةرايعوه )١( 7-3 7 تس سس ل سس ا سس ل لل َس 5-5 +( (يمارشلب شط يتأإذنالو «دعابتم نم دولا بتال اذأب

 فقلت
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 7اس ٠ ظعولا ىف

 اينالغلا هيلع ةزأو . و ىلع * مزجاف رقولاو ذوات شفهوسلاوذو)

 ١ (ياوةَعابَرلا لم نعاكتالو» مب تيل ثيح مقل ةاَرس آو

 ايناد تنك 'نإو ”هنع لحف كيلع دبجوب لاحأ ءاماوب رشي 'نإو

 1 ينال قاحتسلايتاَاْيَسف « لثم نال نمحّرلا يف م نإو

 ايقاوبلا ك 1 تاّريملا نم طحب « هك شذا كلرتالكبَرو)

 *(ايما رؤيا حدكنايف كلكم دبج 2 39 رشال د يعاف“ هلل لإ

 ادحاومو ىنثم سائلا تعبت عابس هس 1 داوب .ىلهآ امتكلو

 كنم هيف بغرب نمع دعتبت الوكنم هموريال نم دولا بلطتال لو هناك

 ءالغلا دارا امنا اينالفلا هيلع دزوا هلوقو : هضغباف ىا هانشاف هلوق )١(

 ىهبةعاب ّرلا هلوقو : ءالغلاب ىا ةسينالغلاب هتعب مهوق نم ذوخأم ىلاثلا وا

 ءلوسقي موق نع موق المح ىتلا ةمارغلاو ةيدلا هو ةلا_تمحا نم عون

 لمحتت كنوك نع لفغت الو متاقالم دنع موقلا نايعا ظحالو ىساو
 قاحسلا هلوق (؟) ةجاحلل كيلا ”اجعلانا ةيدلا لمحتمو مرذلا كلاي ىدفتو

 مهانفاو رهدلا مهالبا نيذلا ىا

 ([كل رخ هلا ةيقب ) ىلاعت لوق نعم ( غا تاريخنا نم طحي ) هلوق (©)
 ىقلي و لزني ىا طحي هلوقو . مكل ريخ ريا نم ركل ىقبت ىتلا لالا نا ىا
 ف , جركلا حدكت هلوق . لاحلا نسحأ نم ىتب ام باهذ نع ةيانك كلذو

 ةرخ آلا بابو ايندلا باب ىف لمعلا ف بو ىث دلاو صرحلاو ىجسلا ةغللا

 لبقم نبا لاق
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 ظعولاف 0 مسبل
 '(اين كانتا كب يتك» ابيَرقت ال تاّيملاو كابإو

 ايفاصم اًميطل اًراج نمش ثه:الو « ارم تلسلام سا ندمت الو)

 ”( ايداع ديما نات ةلالو» َةَباَرل مْ سويفندهْرَ الو

 ايفاوتيَمس تم نإاهب فران ةنامأ كِل يس اما ّنأَو

 اع لالا يف تنك نإ هنجتالو « يتاَةاكن ولولا الو

 +( يعادل ىلا + 3 الكتف « متم باث لَ رموَتلا َنآَدحَ الو

 ايماح ىلإ هاشم

 * (ايفاخلا نم رم ينال كّناف «اهرس  غنتال تنيلا بنج ةراجو

 "حدك "شيملا ىنجأ ىرخأو ”تومأ امهنف ناتران الا رئهدلا او
 هلوق ىنب لا فك هلوق )١( بأدأو شيعلا بلط ىف ىعسا ةرات ىا

 ىلاعت هلوق ىنممب ( غلا ندمت الو ) هلوق (؟) ( ةتيملا مكيلع تمرح ) ىلاعت

 هلام اولوقت نأ هللا دنع ًانقمربك نولعفت الام نولوقك مل اونمآ نيذلا اهيا اي )
 هبجو هللا مرك ىلع مامالا لوق ىنعع ( خلا ندهزت الو ) هلوقو ( نواعفت

 مثو لوظت مهب و لوصت م كناف ريطت هلإ ىذلا كحانج مهناف كتريشع مركا

 .نع رسب و كروما ىفمهكرشاو مهميقس دعو مهي رك مركا ةدشلا دنع ةدعلا

 هلوقي ايدانىل ايعاد هلوقو : نيدلاوهو مثلك مرغلا مرغم هلوق (م) مهرسعم
 هلانتو دوست ال كنا 5 ثداوحلا مانا دنع كتريشعو كموقل انيعموادضع نك
 مومسلاو سمشلاورانلا هتعفس لاقي عفسي ب هلوق ١) م الاةعفرااو دجلا جوأ

 هلوقو . .هتدوسو . هتريشب نول تيفي هتجبفل عفستف اعفس هعفست
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 4غ ظعولا ىف

 « اردب هنبا ظمي ينتقثلا مكحلا ني ديزي لاقو »

 "يكمل يللا ىِذلاُمِر ضي لاثمألاو هدب )
 ٠١ ( مودي ال دو ريخام « هوب ليل ٌض

 'مركلا مرمي قلاو « مح كراجل ففرعاو)

 + موي وأخت فاكسأم ه انب فضلا ناب "لاو
 ؛ميمقوأ ةياسبلا ومسمع ناينتبم .نسانلاو)

 م (ميطلا بشت مايل« الإو يتل  مطاو
 هلوقو ( ًارس نهودعاون النكلو ) ىلاعت لاق مكي نال حاكتلارسلا اهرس غبتال [

 ( ءامسلا ف الو ضرالا ىفءىشهيلع ىنخالهثلا نا) ىلاعت هلوق ىنع ( خلا كنافإ
 مد هلوقنيبو ردب ب هلوق نيب لخد ضارتعا !مبرضي لاثمالاو هلوق )١(

 هلوق . مكح ةيصو هتيصو نا ىلع ضارتعالا اذهب هبنو هدعب تيبلا ليلخلل
 قب رط ىلع ماهفتسا دو ريخام ةلوقو . لوعفللاىلاهفاضاف هل كدوب ىا هدوبب

 هيف ريخالف مدي لو فصي ملاذآ دولانا ىنمملاو ىننلا ىلا دصقلاو تابثتسالا [
 هفرعي قحلاو هلوق (؟) مئادريغ دوريخ ءىش ىأ هصيخلتوةفص مودال هلوقو
 فرعا لاق هناك هقح هلوقلالاح ةلمجلاو ءادتبالاواو وهو لاحلاواو واولا ميركلا

 تماعلاق فيضلان اب لعاوهلوق ماركلل فورعموهو ىاماركلل افورعم هتح
 ننحملاو مولي وا دمحيف ؤس هلوقب اهللع دق فيضلإب ةاصولا ةذهواذكب و اذك

 تاسأنا امولوا هيلا تنسحانا ادمح بلجحي كب هلوزننأي املاع هيلا نسحا

 لصح رك ذم ىلع ىنيمريغ اهب ىنا ةبانبلاب هلوق () هقح ىف ترصقوا هيل
 ناكولو ةواقشلاو لبحلا مسا ةباتثلات وبف هيلع تيثأتلا ءات لخذا مث لبق نم
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 ظعولا ىف تاغ
 اميظعلا هَل جيب امه اهتيف رومألا نإ )

 ٠ ( ُمِرثلا يولي دقوفاض قم نيدلا ثم تلا

 اهيخو ”هعتارم هلا و «نلهأ عرضت ”ينبلاو )

 + (مينحلا كُئْش واخد بلا كل هنوكب دّقلو

 همدملا عدملِل ”تاميو« يندلل منكي هْزلاو
 م (ميثالا ةقمحلا كفْكَيو قتلا هلوحلا رعي دق

 ؛يضملا امهبأف اذه يلتُيو كاتل يلي )

 فلاب بارعا ىفرح اناك اذاءايلاو واولا نال ةءانبلا ناكل 2 ذم ىلع اينبم

 ملعلا عفتني ممعلاب هفاف هلوق . ءاسكلاو ءاعدلا كلذ ىلع ةزمهلا اهنملدبت ةدئاز

 'رلعلاب دارملاو هيلوعفمو ملسعا نيب ضارتسعا ةل+لاوناشلاو ىمالاريمض ءاطلا
 هيلعالاب و اهب هتفرعمتناك اهكلسي مل مث داشرلا قرط ملع نم نال هلامعتسا

 لحذلالبتلاو . فيعضرظم هلواليسلانا اك هرغصأ هودبي رشلا نا ىا )١(

 مسا ميرغلاو ٠ هيبهذ اذا ءىثلاب ىولأ لاقي قلاب هذي ىا ىولي هلوقو
 دحاو لكناك امل نوكيو موزللا ةمارغلا لصاونيدللا هيلعىذللو نيدلا هل نمل

 هلوق (؟) !-ريلع مسالا ىرجا امهنيبامىضقني نا ىلا هبحاصل امزالم امبنم
 ملظلا نا ىنمملاو لثم عترملاو ةماخولا مسالاو هتسبغم دمحنالو ىرعالىذلا مخولا

 ريذبت نع هاهن (م) بق اذا ءىشلامح كلوق نمبم.رقلا ىا ملا هلوق هب ىزاجي
 ريثكلالوماو . رثك اذا رثكاو هلاملق اذا اراتقارتقا نمزتقي هلوقو . لام لا
 - مثالا ىوذ ميئالاو . قمحالاقملاو . ةلبحلا
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 مم ا سلاف
 ١ 1 نام ةلالكللو ق * ولا يف لبي هزتلاو

 ميجر ضرع ايرون« وعل ةوه نم لخبام )

 3 (”ميتنل دمك اوس“ همامأ نوثرفلا يرو

 ا 00 0 سأوب © الق .اينذلا» بارختو)

 + (ميلإ اثم وأ نزولا هلام ميكس هيا الك
 5-5 37-3 ع ردع خمضصعا 0

 ميني هاذا ما هلك ثا .دلو يذ معان)

 + ( ٌموُرَملا اهلتالت ىلع ؛بايلصلا اببجاص بزلاو

 هلوق . راهنلاو لِسيللا نيولملانم هلصاو هرمع ىف دع, ىا ىلع هلوق 0

 كرتيو قوقحلا ءادا نم همزاي اب لخبيلجرلا ىرت لوف خلا لخبي ءرملاو
 بسنلا هلكت نم هلصاو داولاو دلاولا الخام ثاكروأا مه ةلالكلاو هتلالكل .هلام
 مسيام هلوقو . هقوفامو دلوالو دلاوب سل نم هئربو لخبر ىا هب طاحا اذا

 ريسغلل هلام هتماساو لاق هناكردصملا ىنعمف اهدعبامو سو ىفرح لوصومام
 هلوق (؟) ماسفريعبلاتمسا لاي ىعرملا ىلا لاملا جارخا ةماسالاو هسفنلال

 ضرغلاك ثداوخللوه نم لام ىا راكن الاقي رط ىلع ماهغتسا لام
 اذاو رهدلا هب دارألاف رّكذ اذا نونللاو . موجرم ا مجاب ىرال بوصنملا

 . نرق ةعامج لك تاءاسججلا نورقلاو . انو ادحاونوكيو ةينملا تناك ثنأ
 ١ 3 او .٠ ءىئابنمقبي 1و .ةتبلاثتبهذ اذا راثلات دمه نم هلصأ و اوداباو دقهو

 لجرلا توم نأ.اما .ىا () هتئطواذا رجشلا.قرو نم تتفتياموهو .موشبملا

 ةعأو اعيأ ةأرملا. .تمآد قواهنم اعأ نجرلا بيف هنأ ما توكوأ اعأسنأ سم ابوبسف

 هبحاص لبق تنوع عىذلا نم ىرد:الكناغ داوالو لهاب نقثثال لوي (+) امويأو
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 رخففلا.ىف دال

 0 قيما ىدلَو اساَرَص ُلمبال نم )

 ١ ا را اميطسي ال بارما ب ملعاو

 + ٌمورآل اه دنعام اًكاامُدَوَحَأ ٌلْظلَو

 هد " رخفلا ينام
 (هموق هتاساومو هقالخامركب رختفي * يناودملامبصالا وذ لاق )

 نوثره ماير َرْكذَت ىمأ نورت ماوي دش قلاب

 نيل و وانيح ةظلغ وذرهدلإو 2011 ذم

 قارنا اينم أولا حّبمأف  جشاتلىنأ آربحنكي نإف)

 يتيصاسن آل يرو اير ميل انسحب رهدلا لش و انين دع

 رمعس ىذلاموزعلاو . اهلدحاوال ةقلقما دئادشلا لتالعلاو .. باصلا بيلسلاو
 يا مخي الو . اهضاضع براس أرض (1) هموريام غلي نا ىلا همزع ىلع
 تافص نموهس لو طيشنلا قزنلا حرملاو هنع عفدلا هيلع قحيىمادنع نيبال

 دناكودعلا ريثكلا بهانملا (») ريسصلا ليلقلا رجضلاريثكلا مؤسلاو . حدلملا

 ضوتضغلاموزالاو . اهنم ةعامج ليحل لئاوا ةجشلاو . هودع ف ضرالاب هما.

 برحلا ىف ةل+لا ةبكلاو .ىرجلا بهاني ةناك ئذلا بمهانملا ءالعلا وبا لاقو

 نبث رح نب ثرحلا نب ناثرج ةمسا (4) ةسيفنلا بقاتملاب حدمتلا وه 9

 ىف هارقتشلا ءامدق نماسرافارعاش ناك :ةليندج نم نط, ن اودع نب :ركشب نب ءةبلعت
 عبضالا اذ بقل انمناو ةروبشم“مئاقوو-بترعلا قهريثك"تازاغهلواةيلهاجلا
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 عع رخفلا ىف

 + (نوثكم ولا ءافص نم قواصب باقم ى يخت القةاشولا يمت

 ينل هيأت ناقتعم يأ نماناك مع م

 ينوُد ةلَخَو ُهيوُد ىلاتق انماَن ثلاش اًنأ انب ىرزأ)

 *(ينومسا مالوم كب رْطأ تنمو ين *عدتالنإوثرمعاي

 ينوُرْحَف ين ايد تنأ الو يع بحي تانفأ الكمر ا هآل)
 رع كل تفي تيس لس ماج عرس

 ىأولاو . نزحلانجشلا انجسش هلوق )١( تسبيف هعبصا ىف هتشهن ةيحنال
 مهلتق دنع ىا لتقلا نم لعفم لعتملا مبلتاقم هلوقو انقأ انبنغ هلوقو دعولا

 ىرزو دصق اذا هبىرزالاقيىرارنالا نبا لاق خلا انب ىرزا هلوق ()
 دنع لاق فلتخاو ان رمأ قرفت ىأ انتماعنتلاش هلوقو . هباع اذا هيلع
 لقد 0 خفف لأ راد ميلأر فزو 7 تلاش ل تالدلا

 ىمتش عدت النا لوقي خلاىمتش الو معاي هاوقو ٠ ىلاكمطبالو

 5 5 0 مف لعق اذا لجرلانالاقيو كلتقا ىا شطعتثيح كئماه ىلع
 دشناو هلئاق لتق قتح ىنوتسا ىنوقساحييبصت لازئالف ,هربق نمهتماهتجرخ

 اماه .نيورملاب ”تيقزا دقف وقت ةارمب_ ”ٌةماه كت ناف

 .نبا هلل هلصا خلا كمعنبا هال هلوق 9] هستلتق اذانالف ةماه تيقزا لاق

 مدقم ربخوهو اذوذش هلمع ىتبو فيرعتلا. مال عمرجلا مال فذحف ِلِبمع

 .درفنت ل ضف .كل سبل لومي بجستلل ةفوذجبلاا ماللاو رخؤم ًادتبمكمع نباو |
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 رخفلا ىف - عه

 نونسي يربخآلَو قيدصلا نع« قاغ ىذب يبابام رح يلآ)

 1 كا يكشالو تاّشحافلاب ب « يقاطنمب يؤآلا ىلع يناس لَو

 نوبلا ىلع فاقوب تنسف انونه © دلب نمت قخاَماَوأ ضووب ع )

 ”(منوُبمسب يب َرامَوضاخملا ىعزرت# يعرب يأ انف كيل 53

 نيح ىلا انالخأ قلاخت نإ « هين امي عجا رع رمال

 ديت : نم يأ ع نباو ء قام وذ يأ يب ين!)

 كارم جاف * ةّنام ىلع ديز رشم مثنأو
 *(ينوثيكفالا

 كسوس و كيما ىل, ىذلا اند نايدلا ىنايد هلوقو . ىنود هزوحتنو ىنع هب

 .ىا ءازعلا ىف هلوقو . ةفدممابلك ةديصقتلا نال ةيفاقلل نكساف ىنوزختق داراو

 قىكتفالو هلوقو . ةنملا نموا عوطقلل عوتمملا نونمي هلوق ١( ) ةدشلاو قيضلا

 سفنلا هيلا تعدو رومالا نم مهام بوكر كتفلا نومأع

 هف امم سبآ عيط ىذب ىل سبل. امع فعا ىا خلاسوؤي فعالوق )( 
 ىا ةيعاربىأ اف لوقو . لذلامضلاب نوبلاو . ىمفت هعبتتالف ىريسغ ىديأ

 .نمدشأ اهنال ضاخلا ةيعر صخاماو ةمانباناكو هب ضرع ةمأنباب تسل

 ,ىنجنبا لاق خلا ىأىنا هلوق (-) هب لابي مل نمالا ابيف نبتجب الو اهريغ ةيعر
 .ءايلا امهو نينك اسلا ءاقتلا ةكرح نيببا نم نونلا ةرسك .ةعانصلا رس ىف

 نون حجفت اك حتفت مو ايفتلا اذا نينك اسلاءاقتلا ل صأ ىلع نونلا ةرسكو نونلاو

 رئاس ىف ىورنا فرح ةكرح فلتخيالثل كلذ ىلا رطضارعاشلا.نال عسجلا

 هجحلامت لاق.فلالاب هما عسمجاو ةدايز ديرز خلارشمم متاو هلوقو : تايبالا
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 سوال ا خفاف
 ينو ينو فيش لب َليبس مَكَبَج نإو *« | وماطتاف دشرلاليبس مق رعنإخ
 ينوب *,ل نإ مكبحأآل نأ« مك ىو منك ناولعاذلم
 ب ور انمج * بك ذامد آلَو « كبر اسر , نوب رشتولا

 8 رجب ”للاو « كملي ةنلاو يلي هللا
 نوثكمرثصلا يفت بم لعي وم مكحتمأو يبين مكيوأ سن 5

 ١ ىبل ينتنيال نايل آلو « ةيبأم ريع ينم نكبلا ج رخال
 ( تلملا نب ةيمألد ) ّ

 اتيطق ابب حت ذإ بيز زا * انينسي  توأذه َراَدلاتفَرَع )
 " (اتيطلا للا ىرذلاك * تاس ٌلفاَوح انَوذأو

 اَنِدَّشو نحب ليف« ار طع نوي حان را تَرقاسو
 اَنيلب دق ماش 20 لوألا نبأ )
 طا ادا ا لا
 لوسقي جرب لعاف وه هركلا جرخبال هلؤق )١( مكءاكرشو مكرمأ اوعجاخ
 رسقلا ىلع ىطعأ ال هل ءابالا الا ىدنع نكي | ءىثلا لع تهركا اذا
 نم تلخو ترفقا دق ىا توقا دق هلوق 60( ءابالاك ردصم ةيبأملاو . كيش
 اهتراطا ىا حلا اهترذاو هلوقو : رادلا ىف نكانسلا نيطقلا انيطق هلوقو : الما
 رمحا. نبا لاق اورذ هب رذنو هورذت ؛بارتلا .عرلا ترذ لاقي اهتبهذاو اهتفسو-
 محجزلا ١ ففصيب
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 '(انيلقااذإ نوُكصاااببَنلطأ « تاَدتم ديب هابذأو

 انيقيلا كْبَحَأ يتن نضوءاَببآل ىتع ىلام انف
 2. هع مكر 6 5

 انيمدق الا يف اًؤمساَداَدِجاو « اماو ابا ”هبنلا 2

0 3 

 انيإ يعد نإ يَسْفَأ لع» قى ًالاةتسعِيسفأل)
 مأوت برتلانم فاسفس ىب_اهآ  هب“تفصخاذا ىرذم ”لثخنم امل.

 اذا ءامسلا تافح لاق, ةريزغلا راطمالا لفاوحلاو : حرطتو طقست ىنأ

 حايزرا تاذىا تافصعمو : عقتال ءامساا نالرطملا ءامسلاب نونميانعقو دج .

 ةماململا ىرذت اك هلوقو : حار رلا ىنعيافصع تافصاعلاو زي زعلا ليزنتلا فو .

 انيحطلا محللا ةرثكسلا ةظيلغلا ةرادملا هو ةملممللا ةقانلا نحطت اك ىا خلا

 : هماقم ةفصلا ماقإو فوصوملا فذ

 جوزتت م اهردخ ىف ىتلا ةيراجلا ىهو .ةأبخم :عجج تايبخم هلوق )١(

 هناك. لبالاماركك ىإ مئام اك هلوقو . تجوزتدق نمم غلبا اهتن ايصنالدعب

 كلذو لبا ماركوا تايبخم اهنأك ابلولط نيقبا راردلا هذ حايرلارمم نا لوقي
 مهلدحاو نئانلا نم تاغامجلا ءاب زالا خلا ءاب راولاق مث اهراثآ ظفح نع ةبانك

 نوفصلا اهب نلطاهلوقو . تاكلبم ىا تادترم هلوقو . زومبم ريسغوبر

 ىلأ انوفص' ”سانلاهل موق نايس نمي رشلا تيدحلا ىفو فوقولا ىا

 كايلافلاب كدبع روبشملا ميدقلاّلثما ىلا ريشب انيطفا اذا دبعب. هلوقو . نيفقاو

 تامامج كلذب رعاشلا فصي. هيف عمطي الو تاف دق ىذلا ىمالل برضي

 أ افه نإ لاق مت توما مهالزاو.رازدلا هذبب نفقو ىاللا سانلا'
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 -غم- رخفلا ىف

 (انيملتت يي لإ ءدابإ ىتكُي هب دب يع

 انينبلا 7 1 اقرؤأف «رازز اًيْك نع جلا انثرو

 ايي راه اوثزاس ةتنيح اًمقأ « دنس تملع امثيح 37

 انيرَغ اهتكبأ َواَوَس اخت « تاَربدَم تلون دقو 32

 انينئام ةاترلل الوحم ًالولح اهتحاسأ اني
 تيتو ابتهاجا “نروُكَب ه تاّريف 5 امينه

 انصح وم هنو ه ار رعألا بل اندصرأ و
 انينحتيو نسمي اًقايسأو « اياك لا ناطعأك ايطخو

 انيبرجم بوثرملا يف اًيشو# ادع ثقل. َنَْرَ ايفو
 يلوأ ةياسس اوُدَع اذإ ء دس نم ئابتلا كب
 انينتلا اذإ ةنوبراضلا انأو « رن لكب نول زاثا 3

 انيمح اَذِإ ةنوُبملا انأو« انذرأ اَذِإ ”نوئنالا اَنأو

 | انيلَش ,ةريبتلا يف بوُلُش « تحن اذإ نولماملا اَّنأو

 انيشام مراكلا يف انك أ« : سس ىلع نونفارلا انو

 . لل بوستم وه ىاهبن ىلارمالا يشب () هسف عطو الو تان دن
 ةعبب ر نب دسانب ةليدجنب ىعدنب ىصفأنب سيقلادبع نب ىصفا

00091 



 هسامحلاف 94 -

 انيلي ْنَم ةداقللا انيطميو « اناتأ ْنَم .ةقاخملاب ذ

 انوملا دهم تبدو هايانلاب َنّلع ع 1 اذإ

 ايعراةلاووجؤلا عتب اكو حاملا

 انيطاق ٌقياع لاب اونو * العلني

 انطوان » رلاعرابأ يلا اوف م مهو

 رشم قاّرملل ارتارما ديدق يف عبلا ب ليخاوذرو

 1 ١ (انيلشلاوثكامتنبأ ةناتك دايم عك الا , تدي

 انيرَخآ مْوَق َراَد خدت« رمْوَقل اًماوق رشم د ديس

 مج ” هللجلا يف م
 ل ىلجسلاخ رفلانب ليدملالة

 دّقملاو .جيلامتلا تاذ يم اسي الأ

 200 .محافلاو يملا اياّثلا تاذو
 غطت كك

هوصورك ذي و برعلا لئإبقل تلصح ةروبشم عئاقو رعاشلار كن 0(
 م

 +١4 : ١( ص لوا نمييثالا نبا عجار) قارعلل
 راختفالاك ةددعتم أن نونف نمضتنةديصقلا نوك نع ةرايع : ةساملا 9

 فذ ىملسا هدّسهاي هب داري يملساايالا: هلوق 9 سأبلا ةدمشو ةمهلا ولعب

آ ىلع جييلامدلا ثاذ' | بصتقتأو : ةملأس ىودإ لسا ىنعمو ىدانما:
 ,ءادن هن
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 ا هسيايلا ىف

 ىلا ضراعلاو ملاتاْلاَتاذو
 0 داشلا َنضْيَأ دمع تقربادب

 " ِهْرَقَةنق ىذ ساريابج توت ةَمادم نبا هاا نك

 ” دب نيالا تسكب اب < هن اةريطلا آي ترم دتل ىرسآ

 34 ردجلاو ِةَحاَر زادنعيبأم م مهوب« يل الا ين : :رخِ ملا تاسأتلَظ

 «ينملانقنمذأ لطاقم ”رازناي ىداني انالك
 م

 َيسلاوَدْواَد جس نب زم فاش _ مههعراز نم ىماست مورق

 جييلامدلا تاذ ركذا لاق هنأك لعف راضا ىلع هباصتنا نوكي نا زوجيو نا
 .جولمد عمج جييلامدلاو ابمسا ىلع هيبنتلا هركامل ةيانكلا ىرحب ىرجب اذهو
 زراغم تاثللا )١( دوسالا رمشلا محافلاو : ةدالقلا دّمءلاو : دضعملا وهو
 عضوم ىف ردصم ادم هلوقو : قربلا تعلطا هب تقربا قعمو : نانسالا

 .برش قابتغالا (؟) مفلا باضر ضيبالاب ديرو ةدماع تقربا ىا لاحلا

 اذاف اماكن رحسلادنعبيطت اهنا ىلا دصقلا ال رك ذلاب هصخ امناو ىثملا

 رعاشلا ثنا (م) ةقيتع ازمخ ةقبتغم اهناك هذه تناك تفلخو ةاوفالا تريغت
 هفتتلا ايف ىنعملاو ةيفرظلا ىلع بصتنا اهنآ هلوقو : ةعامجا دارا هنال ريطلا

 رودي ناك امل هتوخا ثايب ناك هناك ىتوخا ملا قاسا هلوق (:) تقولا نم

 .لاحلاواو اننيبو ىف واولا (0) نييذلا نعم ىل الاو : هنريشع فالخ نم هيلع
 انق نم دارا ىطحلا انق نم هلوقو : نعطلاب ةيطخ انق'فالتخا اننيي و دارملاو

 عضوم فرازتنم هلوق (+) فوصولاماقم ةفصلاماقف ىلا عضوملاواناكملا:
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 هسامخلا ىف موو

 ١ صن معاّوسلا يرذم ةفهزسب# انل اولثم ةلمح انعام اذإ

 .يونرتاك يملا ليلاس ىف اور مراوتسب هال نع ذإو
 0 اهلا ىرأ لازأ ال نأ رح تك

 " ىدضعْنمو يعاد نم اين

 5 دعس لطي فؤعو سيقع سيب يبلع جولات تسؤنإل يرسأ

 ؛خأن عسا نيكو أورو« امرادوباب َنلاوأَ ع تيضو

 * ِدلَج ِةَيباَر قَْقِ لآ قاَرقَرإ« ٍوهئاتسيفيِدْلا قب بريم تكل

 ىمساماو لاجرلا نم سئرلا ديسلاوهو اضيأ مرقو م رثم ع مج ىهو هد ,ورقاةقصلا

 سوا لاق مهدنع همركو هنأش مظعل لبالا نم مرقملاب هبش هنال كلذب

 _مّرقم رخآآ بان انيف طمخم وبان دح اًرزانم مرقم اذا

 ةفعاضملل ةفصلا عضوم دوادجسن نمو: رخآهفلخ ديس انم كله اذا دارا

 , ىرذت هلوقو . دما ةققرملا فويسلاةفهرملا(١)ةيدعسو ةيدوواد ةفعامضم دارا

 00 ىلع ا نم ,ىادعص نم هلوقو . ةفهرمل ةفصصلا عضوم ىف وهو طقست ىا

 .حامرلا ىرالازاال ىلا ىنزح نم ىفكلوقي ريما لعبصتنا انزح ىفك هلوق
 , هكوقر نمل هراعتسا شطبا مهب موقنم ىا ىدضع نمو ىعارذنم امدبصت

 ,ةياكنلا ىف ذخانا ناو مهنيي ةبارقلا برق ىلع مالكلا اذه رعاشلاهبن مهب 5

 5 وع نال دعس ىلع دعسو سق ىلع سسفب جرخمي نا جاتحا مهيف

 3 هلوق ىف هركذ ام امرادو باب رلاو ارمع مغارينا جاتحاو دعس نبا

 . ىذلا قي ربك ت نكل هلوق (ه) اتافتلا ىمسي "دا نعربصا د )2
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0 2 0 

 ١ دصَتلا نعلالضلا اًدمابنطب يب «تنيضو ير َرخآ ةالؤأ ةمضْرَك
 اعيان رار 9 يباب امكيص واف

 ١ قولا قدصلاو حملا ىضكم ةيصو
 ”يدنباكَحي و ليتابايمزتالو» يتماه مابلايف بلا نيلالف
 دلخلا ةّنِجِف ل ناّرجرتالو# اًكييأ نبا يزن نابع امأ

 ّدَملا ىلعراز زنىثإنِم تك اب« ابار تمسح وآىرثأ برئامق
 « دا ىلا بوثجلا نييامَعِزعزت اءزغزت والا ضالاافنك امم

 زوجي )١( بص ىلا ”قي_ربب قارها نملعاف مسا قرربمو مسقلا باوج
 رخال لوق كاذادبشب لئلا اهب برضف كلذ تلمفةأرما ةعضرلا نكست نا
 ًاعقرم كلذب 'عقرت مق اهينآ '"تعيضَو ىرخأ ةالوارتعض 'رك

 ىف دا نعربصافيك هلوق ىرحب ىرجي دصقلا نع لالضلا اذه هلوقو
 رئاصو ميلا هحصن لصاو ىا حصنلا ىضفم هلوق (؟) تافتلالا باب نم هنأ

 ٍحعرصاذه خلا نملعتالف هلوق () هصولخو هفاشكن | ىنعملاو ةعسو ءاضف ىف
 "كني رأ ال كلوقكوبف نويينملا مه نوبطاخماو هتماهلىبنلا لعجابيلا اءديتلاةيصولا

 ماها نيب قماه ملعتف ىدعب اوب راحتنال هقيقحتو كااراف انههنكننال دارماوانهه
 رخافلا اوعد لوقي لينلاب يمرتال هلوقو : لصاوتلاب يلع ىا مكتبي برحلل
 نونلا فذح اذللا هلوق (:) رجاهتلاو ىلاقتلا بابسا نم كلذ ناف رفانتلاو
 : لامثلاقوفو جوجأ, دس دسلاو هتلصب مساللةلاطتسا
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 هسامجلا ىف كيك

 يِدْبك مك أضع امي ما ميول ماع *ناو ين إو
 ىَدَب مد يلاخ ”يلاخو < 'هوب أ ظافحلا دنع يبأ نإذ
 ٍدلجلاَنمر ويسلم ان "مهو « انحامر ثم . لوألا يف :ميحامد
 ( ىرصاعلا دو نب ورم هت زرابم دنع ىسبملا ١ ةرتنع لاقو )

 انشا يرتب نأ لبق 92 انتلات رش

 5 سباع سوش 3 ملك نماّسلا تلو
 سرافب لاج داش ن مم لكالو « ادعلان ,طيرنقلا ىرشي نم ةلكابق

 اًرِداَبم يك مَْقلا ىلا "تَرَ

 8 جاره ىتم تلا يفت سجم دقو

 لهانم روبشملارعاشلا ىسبعلادارق نب ةبواعم نب دادشنب ةرتتعوه 4]
 لافق هنول داوسب برعلا هريعت تناكو لوالا ةقيطلا ءارعش لوغل نم دن

 ع , ”ىفكنمو ضايب لئاصخف ادوسأ ىتول ناك ناو رجفلا علطام_ليللا اوس ةلولو ةلابج داوسلاب . ىنول ”نوبيعي
 رعاشلا لاق دادضالا نم وهف ص نا لبق نم ىا ىرتشب نا لبق نم هلوقو (مهسفنا هب انوش امسئيلو) ىلاعت لاق هتيررتشأ 7 ا ار تبلالوا ىف هلوقودبدشلا لاتقلا لع ءىرجلا سوشالا 2( ؛ مالسالاروبظ لبقالببق ىفونو اماع نيعست رمعلا نم شاعو

 ًادبأ ةشقرافام ثداوحلا نم ىنيفتكت ام لولو ًادرب ”تيرش
 ترطخ ىنا تسجه دقو هلوق (©)

 ففشت
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 تك هساملا ىف

 ىيرف "تنال يخل ام نيانأهىلةلقوث جركل يب وا
 سال وأ ايانملا ةيايث ع رف ةفويسلا ان ذاحتالو

 ٍسعانقلا دوسالا رك هل نع« ةبرك زي ردها ام اذا يحمر

 سرا ”يبكلا وه ىنعارالو# ”كلابم كيف كبعاي ىنلاه امو

 .سواعألا حن نامظ يمزق « لَن الو 00 كتودف

 ( ب رعلا ناسرف ضعب بطاخي لاقو ):

 لَو وعف تمزع نا فشلا ىلعو * ل الاذان !ايفكل | ىقتامْعَ

 لفحجيف ييدلادمت ةتلكلسو هاما ايتن تنأ تن 5 نا
02 

 ٍلصنملا دج ريغ ىلإ نامل ا هر بألا كسا اف

 ليتل 58 لاَ ري رس فقر ٍباحسااقْؤَقْن م ةردللاو

 ١ لزم الاكسل! رقع الكف « هيو براغ حلاو

 ” لمنملا ْوَصلثم ”ربظي دوُسيو + ةرات يفخي ىَدب نيب ”لونلاو

 رئاطلاو غقاولا نايكوكرسنلا (؟) ىنعزفاو ىنمها الو ىا ىنعار الو هلوق )١(
 رعاشلا فصيدسالا الجرامه وا نارين نامبجحن حمازلاو وه( لزعالا كامسلا)

 ءافخاهتردق,ىف ىذلاسراقلاانا لور هنأك ةينلا(لوخلا)(م) ف عضلأب هسفانم
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 ١ لجنللا دح َنيبشُي رفاظأو «دوسأ هجوو قزز يضاوتي
 للا لوح حلا قو جيبضك< ةفاخسؤيضت يفيستأداذإو * لت مل موامتو_مهاتيي ءالقلا تاباغلزح ل
 * لما لبق باش مؤق ديوب «اهثيوح رسب ل ىلايللا كلت

 نصتقاو ةلاطالا كنع عد وتتم 8

 لفاف ائنش ميلا تمطتسا اًذاو

 ( ؛ قالخالاو بادآلاو مكحلا ين)
 (دسأىنب ضعب لاق)

 اد اد راو رت ا ا وح يحس ا كت * ىضرعىتمو ىتنلاَروسَم كرذ او# يتسع ٌدتشَتفاَنايحأ رسعاو 1 هر 0 ا 0 1: ضاق ينتنم لع روسيم'ض رعأو * ينخلا"طب | امف ينختس الينإ هلا مو 15 5 ءييجتعا ل م 1
 بضتفيةديدح ( لجنملا ) )1١( هقئافلا هتعاجش نعكلذب ىنكي هروهظو توملا

 ,ماظملادثادشلا نم الام ةدش نعةيانكك لذو هيلعدايعالا لبق ىا لمحلا لبق اوق(م) بضنلا ةمدمدلا (مدامد) ىف ىنع هابلاو مومجب (مهامجب) (1) عوزلا اب
 (ه) هب لثمتي و عبقي و ةنسحلا دئاوفلا هنمدافتسسيام رك ذنع ةرابع(+) بورحلاف
 ىننلا ىف رطبلاو تينغتسا اذا ىريغ ىلع لواطتأال ىا ( ىننلارطبأ اف )
 بلطي نمىلع ىدنع رسيتام ضرعالوقي هناك رسبلا (روسيملا) لاتحا ءوس
 .ىئانث ليمجو ىركذ نسح ىعم ىا(ىضرع ىعم) () هعثمأ الو ىلام
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 جوا محلا ف

 مل ضرفالو ضّرعب ينم. ةفئوخأ تّرفساوت لح: ىتح ابلان امو

 ىّسيلخاوهصتو يف ورم لذبأو

 ضحم يتق 'لك قالخأ تدك اَذإ

 " _ ضلاب ةّيطلا مزاح ىدشو# ىتح رو هلال يس تكل
 ”ضْخدلا نع ديما ل زاك هلريهامتسب زمألا نم يلزسلاذئنتسأو

 يأ َرْصْلو يو ىلاماختمأو

 ١ ىضغل ىلع عواضلا حم ناك نإو

 ضم رملَك نع مظملا ىرنت ”عراوق «:هلان تش ولو يملح هرمشيو

 * ىضتيالو هيلع ىضْعب نم سائلايفو# يبان هزمالااذا يمت ىلع ىضقأو
 يس ا ا

 نيدلا ( ضرقلا )ةرسعلا ىلا ةعجار ءاهلا ( اهان ) )١( ةءائد نايتاب هدسفا م

 امو ةرسعلا ىلع تربص ىنعملاو تفشكستت ىا (تلبجن ىتح) ةببلا (ضرفلا)
 (ميزايجلا) بويس عملو هرئاطع هلالا بيس ( +) دحا ىلا ىلا- توكش

 رسبلاءاج تح هللا ىنقز رب و رفاساو بكر اتلزاملوقي طسولاوهو موزيح عمج

 ىنعلا روسيمىادوعت هنكلو ىفءابلاورسعلابهذو»

 قرشملاو برغملللاقي ا اضحد عضوملاىمسي مث قلزلا ضحدلا (م) '

 (4) هتلطبا اذا هتضحدا لوقت نالطبلا ف لمعتسا تح كلذرثك مث قرشو برغ

 ىدو هحنما ىناف ئضمب ىلع هفلخ لواذنعتيينح هعوالض تناك ناو هنالوقي

 اذا لوفي (ه) ةلضافلا قالخالامركو عضاوتلاةدش نع ةداتك كلذو هرجبه!الو
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 محلا ىف اال

 هتفرع نميف نإيجو ىذإ تلو

 ىضْرَأ الو يئامس نم 'ملعاف حبلا الو

 ١ ضئمألاو لتقلاب رهذلا ىل إيل “ف وثرط « يتديش يام لبس ينو
 )ّ ٍعيطخلا نب سيقلاقو )

 * 1نينضل يبآاس ع كرب « ىننإو دالتلا ٍنومضمب ذوجأ

 ةاشئولا يكبر تف 28 نينرلا زواج اذا

 نما ٍريشملا راّرسال م 0 ىننإف اًرسانا وخرالا مص ناو

 "نيك مارق اة م ”هتملا اماذا يدنع هل نوكي

 نيدخ ءاصلادنع ىل َوَه نمو «يتلاموّيدنلايف يبيلس نم يس )

 4(منوك أ كا ْذَدْنَع مخ هزدمو# ترش ماَذِإ بح يخأيأو

 تقي رط فلاخع سانلا نم اريثك ناولو هب هل فرتعاف قحب حاصل انيدمتننك

 تداوملا تابلقتب ريغتتال ةلهس ىتعيبط نا لوقي )١(

 50000 ىسوالا رمعنب ىدع نب مطخلا نب سيق وه غ9]

 تمطخ تناك ةب رضل مطحلا ىدع هوبا ىفسو ةيناثلا ةئبطلانم برث, لها

 للملا دالتلاو : .هب نونضملا سيفنلا « ىثشاا نض'دالتلا نومضع هلوق 09)] هقا

 بيغلا ىلع وه امو زب زعلال زنتلا ىفو لحي ىا نينضل هلوقو ىلصالا مرددقلا

 ثدحلابحاصلا مكحلا ىفو قيدصلا نيدحلاو ن دحلان يدخ هلوق (4) نينضب

 ناسللا ىف مدسقلا اضياوهو مهنع عفادلا وه موقلا هردم مصخ هردمو هلوقو

0 

0 

»١1 
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 ,ءاجبلا ىف ورام محلاىف

 ١ نوُوَح نيرا ضادويوخو « يتيعفررلاالارذحب ل هو

 نيت نيح ملا تعالو ةراج ديل ىنع تمل امو)

 ” ( نيس ةنيطاصلا لف ىئفو« مه ذوالج ىتك ل "1 مَّذلا ىبأ

 نيتم بولحلا ديد ىلع لجل هاو ”نييلمت دق دق اك اَذِق

 * رين يحث ادحألا فيلا وأ « ىلع ةلاجّرلا مانعأل ينو و

 نوصتشلا ذدمب ييدنع كو هيت وس ينصأو يرد م بير اف

 نيلأو هل ىل ْولحأ ٌدولاوذو « يناج ئذتو يغابلا ىلع ْدرمأ

 ( + ءاجهلا يف )

 نم هآر نم ىقيدص نم ىهلعاو لس لوقي هنكلاتقلاو ةموصخلا دنع ديلاو
 قعيجف هلوق )١( برحلا ران راعتسا دنع ءادعالل ىدصو قيسورفو صرك

 وهو ف_رقم عج نيفرقملا ضعب و هلوق : "مركب امب ةعجوملا ةيزرلا ةعيجفلا
 تملعامدعب لها لوق, ةناك راكنالا ليبس ىلع مابفتسال هو هلوقو : لذنلا

 هنوخاواهملؤي اب هبيصاىنوكنم بي رغلارجلارذحب هحودمملا فاصرا تربشو
 هلوقو . قلطت ىا نيبت نيسح هلوق (09] منوفاصي نم عم لاذنالا لعفي مك

 42 ايلعلا ىلا ىف امن «هلوقدنمو هبسن هيلا مفر اذا هادج هاف لاقي مهدودج ىنتم

 هلوقو امايتعا ماتعب ماتعا لاقي راتخا ىاماتعا ال ىلاو هلوق مر عاديمص

 ةغبانلا لاق ةلزانلا ىهو ةنئاحلا نم لزنت ىا نيحن نيح

 نيحت دق نئاوحلا نكلَو اهيل بلطف _ريغ لبق
 بلاثلاو بي املا,ناسن الا ىمرو باسنالاو ض ارعالا ف ةميقولا كذ وه 09

7 
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 ءاجبلا ىف تاكو نصي.

 ( اسيلبا وج 'قَدْزَرَلا لاق )
 راقمو اًمئاق .جاتر نيل « يّنإف ىّبر'“تدهاع ينْرت ملأ )

 "0 مالك وذ "يف نماتبراخالو» دس رهدلا مش هأال ةفلح ىلع

 مام د مو ييش * يمتنا الف * ةجح نيبْس سيلبإاب كّببطأ

 0 ٍنوثملا مايل رقالم* يبنأ ”تنيأو يبد ىلإت زتغأ

 نإ ءاقل ِ ىو :1و « اًقئاخ تنك نس رنة انو

 0 ةحصإ م نم الع لعد * ايديال ىق ىلع * 520

 ني ! نجلا وبأ « ينتا دن وب تب دق اماط الأ

 00 ةرم يناَرو هوكي *اًكراو لحل ىلع ينمي

 مالسو تو 5 ينالخيد « ”هنأو توما ن أ “كَ 0

 يباع رولا فخ نم كئيب » تجرخأ كي الهلال“ تلق)

 : اقيثواقالغا هقلغا اذاب ابل جترادقو قلغملا بابلا جاترلا خلا جاتر نيبلااوق(١)

 بهذم ىلع لعفلا عضوم ع وضوملاردصملا عقومهعوقول بوصنم اجنراخالوهلوقو
 نيحاذه لوقي :اجورخ مالكر وزى نمج رخال ىف رت دهاعري دقتلاو هي وبيس
 ةيعكلا باب جاتر نيب كلذ ىلعهللا دهاعو تانصحملا فذقو ءاجحلا نعبات

 لاقي ردقلاوهو ىنملا نم ىل دقي ىا: ىنينبثوق() سو هيلع لص مها ارباءاقمو
 جرسلا لعتكر ولاقياكراو ةلؤقو: كرسرام كلةهللاردق ىا كرسي ام كل لوم
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 ل - ءاجبلاف

 (١ ماتو لذي فوط ةقرفك ٠ هَ ال ميلا يف ب تمد
 مارب ل لخت ملو تضكن «ايماط خلا ههْزف يقالت ملف

 ماخُر توي يف شيع مدل اب« 'هلهارجملاو رجل المات ان مل ( 3 ءا لآ رع عرف ل
 ماَرَغ وتل اهوخيشؤا مك هابن إفجومألاىزذهاوريعا تلف - - و 5 5 3 »ا 1 نا م علا

 (مامؤ لك ةنعاص وكن تنكو ه”بنم تارت اهوخانأ 35 2 م وعر 0 0 ع
 ماس راد ريخ نم "تجوز »نك اس وهو هنجرخأ دق'مةاو)

 مانا دغ ماسقإ ابلو هل *« حص)ت كن سيلبإ اي "تمسقاو 0 ٠ عر لا - معو 6
 معا دا هتف ين تال 9 كس يبس ب سبا "( ماَطنَش لك أ نيم اميرتي اب «اسييلع قارولا ناطيخي الظف 2 5 2 ها - ع

 نمدلوق( )4 ناطيشلارورغنعةيانككاذوءارلا مزيج -ك رو ىنث كرولحرلاو
 ىلارضخ ةفاضاف هئامةرضحل كلذب ىمس رحبلا مضلاب ةراضحلا روحبلا رضخ
 ىسوم نوعرف ىلاريشي ككيخا اله هلوقو : هسفن ىلا ءىثثا ةفاضانم روحبلا
 ىدوط- ةقرفك هلوقو :هراقتحال ارغصمدب ىتاو ملا ىف هعم نمو هقارغاةياكحو
 ىلاانيحواو ىلاعتهلوق ىنممب رعاشلا مالكو هنمقلفنا اذاءىثال نم قلفثا قرفلا خلا
 قرف افدارا مظعلا دوطلاك قرف لكن اكف قلق اقرحببلا كامصعب برضا نا ىسوم
 قولو هيلع هللا لص ىنلاحلاص موق هو ئ فلا ىداودنع ماشا ةيحان دوعرايد رجحلا خلارجملا لها تان هلوق(«)نالبجمامثو لب ذي و ماظعلا لابجلاكراصفرحبلا
 هلوقو (7١:٠*بهذلا جورم عجار)ةقانلارك ذو هموق عم حلاص ىنلا ةياكح ىلا مالكلا اذهبرعاشلار يشي و نيلسرملا رجتملا باحصا ب ذك دقلو زير زعلا لب زنتلا
 انبي ةياكج ىلا |ضياريشي (م)دهع لكدنع كبقع يلعادن ىم تنك ىاخلااصوكت تنكو

١ + 
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 .ءاجبلا ىف ١

 ماغ :لالظيفاوثاك ثيداحأ « اوُمَبصأ كل وعاطأدقنوثف نم مكو

 ا ينداتتي الو طر ين أهلا يلب ا

 ىتّتما "تنألام رتنأ وس نم كب ,رجأس

 مالك ا كيف احوثرج هيلإ

 6ع ارضو اب روف كّلع » يقنع راتلاو راثلا قف اهي

 مال اك نانا بادب مي < انبلأ سيب او سيابإ !ةْئاَّذِإو)

 1 ( ماجر دشَأ يواتلا حببتلا لع « امهيَوف نيف يفر اننن امه

 خلا انبلأ هلوق )١( ( 1: م ىريطلا عجار )دل سيلباةسوسوو مالسلا هيلع مذآ
 اثيبخ امالكوءاجهءارعشلانم مالغلكايقس هنباو سيلبا نادي ري اعضرا ىا

 لئمو مف ىف اهنم لدب ىه ىلا ميلاو ىاولا نيب رعاشلا عمج امهبرومف نم هلوقو
 امهنيب عمج نا ىئبني الف واولا نم الدب تناك اذا ملا نال فرعيال اذه

 اهدر كلذلف واولا وه مف نم طقاسلا ناو ءاحلا نم لدب مملا نا مهضعل لاقو

 هبابش ىف هايا امهئاوغا نع ةيانك كلذو ىمف ىف المت هنباو سيلبا نا لوقي

 هفعض نهلوقي حبني الو ىوعي الالف لثما ف لاقي خلا ىواملا حبأتلا لعهلوقو
 نمبسلاووجبلل ضرعتي نمحسانلاب رعاشلاداراو رشالو ريخب لكي الو هب دتعال
 همجار ردم ماجرلاو :هلمهملا نيعلاب ىداعلا هلثمو بلكسلا ىفهلصاو ءارعشلا
 هلع ةمجارملاك ءاجبلالعج مهنع عفاداذا هموق نعنالف مجاروهأمر ىاةراجحلاب

 هج وت ضقت ا ذهدعب هبنذ رفغو هللا هحماس قدزرفلان امن حبانلا بلكتلاك ىجابلأ

 (؟ : 371 ىربكللا ةنازحللا ف ىدادغبلا عجار ) لوالا ىلا عجرو

00091 



 بس بهسنا ف
 « ١ بسنلا يف »
 .. (هعير يبأ نب ميلاف

 ؟ هنو ءاشملابت يش حخيراصَم «تفط ومين وصلات دفان

 5 سس مون ا اورو بو يف وجرت نك ريف باغو

 6 ذأ وقلا ةفيخ تنك رو تاجا ة ةيشم ”تابقأ نيبلاينعاتضقتو

 هربت ةيحتلا نونكم ١ تداكو « تِبلَوَف اهاجاف. ذا تنحف
 هما كرما نوستمو مآ هتناأو « ينتحطف نابل, تضعو تلاقو

 رح كل ”وُدَع نم ىلؤحو ابيقر « 'فخت ملأ كيلع نم ْذِإ كبَر
 طع تدك مما دقمأ كبت مس * ةجاح ُليجسنأ ىردأام هللاوخ

 رظنت سانلا نم نيع امو كيلا *يوبلاو“ قوشلاي داق لبابل*تلخ

 )١( هب اهاوه فرصت نعرابخالاو نسحلاب ةأرملارعاشلارك ذنعةرابعوه )(

 نا رؤناو هلوقواءمتدقوا ىابرحلاو رانلا تببشلاقي تدقوأ ىا تبشدلوق '

 ريما اوافق هلوق(ع)و اولا مامضن الزمبلاامناو زمهتمأ تئشناو تزمهتعش
 زمسعلاقد-ا اوامبيق ناصقتلان الم ,رخآقورهشلا لوا فن وكي ذهو ماملا نع صقا هنال

 اموق ناناتفلا 'تلاق هل نيرشعور سم ”نياادب ريمقَو ََو

 ةعامجلا مهورماسلا عمجر .سلاو نايكر وبك ارهلثمو ىعارلا عمجدي ري نايعر لوقو
 ابنم تسرتحا لوقي نيملا نع تضفنوهلوقو هنيعب ةيح بابحا(6)الول نوثدحتي
 ٠ ايفاجعمىنعي روزاهلوقو قيرطلا ضفنتف ياما عراد
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 بيسنلا 00

 يصفي كلذ لبق ىليل ناك امو« لو ا ليل نم كلايخ

 ردكم اًنيلع ُةردَكِي ملانل « سلجمو كانه يعلم نبا

 "طوس دبو وذ ىئاوملا يق رع م هن كسملا "يك

 روس نإ وُحَقَأ وأدَرب ىَصَح ه هلاك هنع 2-0 اذا فري

 ا
 وج ةليمملاطْسو بريول « نراك "ىلا ابينيعب ونزتو

 وفتت همجن ىل اوت تداكو « *هّلفأ الا ليللا ىضعت املف

 «؟و

 اس

 ىنعباماو هدح ىث لك. 50000 ثىف بهذاذان الفر وازن لاقي .
 نوكي اهيف ىذلا زي رحتلا ىانانسالاري رشتوهورشاهل ىنعي رشؤمهلوقو نانسالا

 رعاشلالاقر وشأ عمجلاوالعتسموةقاخ .

 اهو لات لا انث غو مسقمةجّوور_ فاصرشنابل
 لسو هيلعهللا ىلصهّنل لوسرلاقا1! ثيدحلاقوالالتيو قربي ىافري ()

 ُ هدشن |امدنع ىدمججلا مب انلل.ا

 اًردكب ناءوفصىمحتر داوب هلكت ملاذاملح ىفريخ الو
 اردصاَّرمالادّروا اماذا ملح هل نكي مل اذا لبج ف ريخالو

 تامىقح قربت ى ا فرتهنانساتيقيفلاقكاف هللا ضضفإال !

 هلوق (ة)يذ< اج عمجلاوةيشحولا ةرقبلاحاحصلا فو ة ةرفبلادلورذؤجلا 09 ]

 ر وغلا نمذوخ اموهو بهذتفروغت روغتتو عباوتلاىلاوتلاروغتت .همجن ىلاوت تداك
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 ا بيست ىف

 هروزعكل د ع ”ومزكلو بوه ”.ينمناح دق ّيملااب 0

 تطأ حصل مق وتقمحالدقو#« ةلحرإ دام الا ىنَع

 نمت فيك نأ تلم لغاقيأو * مهنم روت دق 2

 هاشيف اًراث فيسلا لاي اماو « 'مهثوفأ مَ ميلا *تاقف

 م درك ناكل اًميدصتو انياع « حشاكلاق مل اًميقحتأ 'تلاقف

 هرتسأو ءامخلإ يندأ رمالا نم « هرينف ”هنم دي الام ناك ناف
 ؟ همام املمت نأ نم ىلامو ءانثبدح هدب ٌَخأ ىلع ْصْفأ

 55 نرخ تكايات نأو اجبرخم كل ايئْبَع نأ امبلعل

 م ةّريع ىرذت 7 نزملا نم ه ةاببج ويفسب اًيَك 'تماقف
 عانق

 رادع رمألل ثرمالاو اكرئاز ىنأ 3 يقف ىلعانيعأ اهمال "تلاقف

 .همون نم به لاقيهابتاىاب وبه مونم ناح دق ىلا ناب تراشا هلوق 0(

 موثلك نب و رم لاق بسه
 ان. ردنالا َرومنىتبشنالو .انيحبصاف كنحصب ىتهن الا

 هلوق (؟)هنيعب عضوم روزعو :برشلل نوعمتجيىتش عضاوم نمنايتف نور ننالا
 انثادحءدب هل وق( ع)اةيقكتاذه لمفتا ىا ايقحتاتلاقف هل اوق(») رق عمج مهظاقيا

 نالفمهوق نمذوخامامهرو دصاعسنت ىالبحرتناوهلوق (ه) انثيدح لوا دي.ريب
 اءرَّذ هب قيضأ ىا ٌرصحا هلوقو ردصلا بيحر
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 بيسنلا ىف باو

 ثسيأ سي طملاف ملا كيلع يّلقأ هانلاق م تعاتراف اتكبقأخ

 هدظَي وه الو وشي انرس الف « اًرْكسم انني يئميف موق

 ةرصتمو .نابعاك صوخش ثالث *ي 3 تدك م نود ي نجم ناكف

 م بلا ءادعالا ي ّ ملأ« ىل ن 5 يملا ةحاسان' رج املف

 ركنا ىو وا يتسن اما « اًرداس هلا كندا دَمَأ نلقو

 مد " ىلذملا يلا رخصوبا لاقو طعم

 رطسابلاب انيبلاتاَذب ى تخأو © ابتفَرعَراَد شيلا تاذب ىليلل )

 س ( ٌرصعان دبع نم نيرادللسمذقو# 55 م نالم ا

 ره برس اهعمد ىبِعَو ثلقف ه اهياوج يف مف اًبيعيَرب تفقَو)

 ةثالث هجولاو صوخش ثالث هلوقو ىسرت دير ىج هلوق )١(
 هلوقب دارأام ناباو ىنعملا ىلع ثنأ ءاسنلا ىلا دصق“ امل ةنكلو رصخشأ

 رعاشلال وق هلثمو اهءابشرصع ىف تلخدىلا ىهو رصعمو نابعاك
 _رشعلا اهلئابق نم 'ىرب تنأو 2نطبأ ٌرشع هذه ابالك "ناف
 لاقو رشعلا اهلئابقنم هلوقف كلذ ناباو ةإيبقنطبلا نال نطبا رشع لاقف

 تانسح ىنغملا نال اهلاثما رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم ىلاعت

 ثرحلا نب ورم نب متيخ ىنب دحا ىمئيحلا هللادبعنب زخص وه 00(
 ةرثكو هسأب ةدشو هتعالمل ىنلا رخصب بقلو ليذه نب دمس نب مت نبا

 ىا نتالم هلوقو-. ناعضوم امه نيبلا تاذو شبجلا تاذب هلوق 09 رش
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 0 بيسنلا ف
 كل نه نوبخملا بك نا ايأ الأ

 0 (بخ ادلب ىلا ماج وا اب 1 3

 رفسلا رشامف ىَوت نما ضب هب * نكي ناو اليل كاذ انيوط اوُلاَ
 5 هما ئرمأ يذلاواّيحأو تامأ«ىذّلاو كحضْأَو ىكب أ يِذَّلاَو أ

 رجلا ملم ٍرهكلا ىَرخألاتاتب « اهم سلا فوات تنكدتل
 ءركن الويدل ف ارعأل تي اف « ةءاجق اهاَرأ نأ الا وه انف
 دابر اش ل ىَبنُت دف اك هاجم هيف ثنك دق يذلا ىنناو

 ”رثك اهملظسيفوألارعلض ال ه +, يدا ادشنم ىل تنك رت امو
 مب عدلا امهعوثريال اهنم نيقيلأءىَرأ أش حّولا طبغأ ينك ادقو
 رذعىل ناك ناوامْؤب تملظ اَذأ « اهملُظ راكنأ ضمب نمىمَسيو
 حبب ثا ل ف -_ -

 عمدلاو ءاملا برس لاقي رمهنم لئاس ىارمه برس هلوق (1) نآلا نم
 ةمرلا وذ لاق لاساذا برس

 برس قيررفم ىلك "نم هنأك بكسني ءالا اهنم كنيع لابام
 ممج عارجا نكاسب هلوقو . ةفشاك ةفص وهو هبص عمدلاو ءاملا زمهو

 سلو مخفتلل نيميلا ري ركن ةدئاف (؟) ةيوتسملا ةلبسلا ةلمرلا ىهو عرجلا
 لوفي )6 دجاواباوج اط نا ةلالدب ةدحاو نيع نيميلانال ماسقالل اريثكسن

 قلاح نوكست نا تبنمتو اهيعارم ىف فلتأت ىهو شوحولا طبغا ترص نقل
 اهفالا ىف اهاحكيتبحاص عم
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 بيسننلا ىف اا

 رْيصاه رخه لعام اهنمدرجملا ىل « ادب نثل “تملعدق تأ ةفاخم

 زجتملا يب نشل ام اهرجه ىلع« َتقَرْشْقنلااَذايرذأال ىَناو

 ورع ابل ننلوورمم ينك ابل « ةبرماع اهبح الإ لقا يبأ
 رضملا قرولاافاَرطأ يف 'تبذيو ه اهسملام اذا يَدْنَت يدي داكن

 هطتلا ةللب روفصملا َضْقَدا كه هزه كارد ذل ليفوز فاو
 ع < «-2

 ١ رفوانل َنئلوَْبلاف ثمر ىلع هانأ ةيلع يم > نم "تن

 رفا ياللا ومألا ود نموهم كلل 0 ملاذ ىلع

 رحبلا هتميك ىتخحم نم 'قرلو ةبقرريغ يف تلا مه يضف

 ” كلانس انتيبامىضتنااملف عابشبو يناب ٍرهذدلا ينسا تنجع

 ريما هنلب , سلام يع تدؤو يتلا تل ذق ينل بحايف

 6 رثملا كذعاوم ماي.ًالاةولسايو هلل كي داتا

 فوطلاك ضعب ىلا هضعب "دش بشخ رحبلا ىف ثمر ىلع هلوق )١(

 عساولاريثكلا عاتملاو لام نمرفولا رفوانل سيل هلوقو . رحبلا هيلع بكري مث
 لانو كلم دق نوكي اذبو ابعم درفنينا ديري هناك ءىثش لكنم ”ماملاوه لبقو
 لاصولا 5 ةدم تاقوالا ىضقت ةعرس رهدلا ىعسب داري نا زوج (؟) هانمتيام

 هلوق (©) ءىطيلاو نوكسلا ىف ةتلاح ىلا رهدلا داعل صولا ىضتتنا امل هناو امهنيب

 وجب وهف ىوج دقو فوجلا ىف ءاد ىوجلا ىوج ىندز
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 جالا ف يا بيتا
 رضا !ملسلا مبا ام ادبأ انل هر عج اوّرب يمحلا”تايشع لق
 ريصاال نيل تلق يحلو «ىلتلاةفرشيال ت 0
 ضو لفل نماخ يح حبر رابت» ب ىِلاباصألا'بسلانأ تقدم
 رثبتلا كسضامتاَرمالا اًدّبحابو « ةيح تمهام هايحألا اًديحايف

 « ١ حالا ينؤ

 (ةرونلا هتقرحاف ماجا لخددق ناكو هنبال يبا رعأ لاق )

 هرذحي سيل نمثر حتا مهن الو «'هَراجو طرق ترّذَحدَتل يزعل

 رس ةوام ءوس مامحو «امتقَرحأ ةَروُث نع ابين
 ُرْشَعَتِإ اهنسم "نم رثأ عب اضم ينانأ لإ اينم امف

 * هك ال ءارحصلاب لمحل ايأ «انراج نأ امان ل اًكّدِجأ

 * متع لّذَجلاب هابْحلاَلّمج اذإ « ان دالبب اسامح اش 3

 بوصنم ( !؟ ”دجا ) (؟) حيلم ءئشب ىنأ اذا رعاشلا حلم لاقي ()

 هركذ نماملعت ل دج ىلعا ىا اكدجنادجتالاق هناكرمضملعفب ردصملا ىلع

 تيم اذاف ركاذارقصي مث اريغص مادامربغاوهو ةاظعلانم مظعأ ءاب رحلا (م)
 ةمرلا وذ لاق كلذلو رضخي هردج ذخا هيلع سمشلا

 « هيغابغ ريجحلا حفل نم رضخيو »
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 حللاف ما
 ( ةعذج ىبدحأ طرق نب دمسوهو فيحنا مأتلاقو )

 اهنع هنأ هزي ةأربا عززت ناو
 نيصاف ةَماَدلا قايم توف ه ىنتاوسو ينظ ”تفلخ أدَقل يرمعل

 ١ رس رح لئف فاو ةترعلا _حياسو لوماق الطمي كالو

 ةلبخ ”ثبخأ ءاهزّولاب تْرَح دن

 0 ٍرذدحاو دمساي تلق دقام كنع حدف

 5 ريس راما يف اب كيب نتس « اهقوٌرصّلع 3 لاب ْضْيَرَت
 31 ةّسياوقالخألاةموُمدَع« هَبلإ امد ميك نيك

 فأني ةوفج ةاتست لصق هب ةينم ابتأ يتح 0

 8 ردامو كا نيب نت ةانف © اًمصْمس ريصلاب ناك مل بت

 هل تلاقو هما هتمذف ابتلطي هناركذ قيآطتلا ريثكلا ( قالطلا ) )١(
 تومت نا ىلا اهيلعربصا نكلو قلطملا هفاخيام كلذريغوريملب ةبلاطملا نمرذحا
 لجرلا هروت لاقي لمعلك ىف قزحلا هرولا لصاو ءاقنملا ( ءاهرولا ) (؟) .
 تلاقو. كلذ تركناف اهتنيايع مهناك هب ًاكتلقدقام كنع عدفاهوقو هلمع ىف
 برحلا محاج هنمو ججاتلا ةديدشلارانلا محاجلا (محاج) () تببلا صب رت
 ةبكلابازتلا نم ةافسلا (ةافس) 09 تدتشاةمحج بحلاو رانا تمحجاو
 عنتماو أجلا مطيتساو مصتعاو,رشلا نم مصعإ لاقي ( امصعم ) () هنم

:)2 
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 ءاسنلا ةمذم ىف 2 0س سم # حلما ف

 ْ الا ةطوطخم نحعكلا ةئبقم
 ١ رقطعو يتم كيف قتلا ريك

 رّوتملا يحاتالك حي رشنو ه ىدّتلا هدْبَل صغدلاكلتك ا

 (" ءاسنلاةمذميف خم

 ( ءارعشلا ضعب لاق )

 0 ربع نمكاتتت ”حاشتور عيطو هةيح نيبامل ىضنت ا ”.الأ

 ؟ رمذلا هَ وطست يامل متحْسو « ابهجو حق يفلاذ زاميمن يك ات

 * زنا ىلا تمض راع 2 ةبنشوهايلاخ لالا فنا رضاه

 دلجلاو فيسلاهبطحيأموقو طحملاتلقصدقابن5 ىلا (اطملاةطوظع) ()
 فرصن ااميحهمه.واهاوهب كى ا قفل مهكاطوقورصحلا ةقيقدلا نطبلاةصيم+لاةفهغبملاو

 هنال حاسمتلاو عبضلاو ةيحلانيب رعاشلا عمج (م) مهيواسم ددعت وه ()
 قلحملانم ةريثك هوجو نم هيبشنلاديرباكاودحاو هجو نم هيبشتلا دصق, سل

 اهبجو حبقفىا احتاهنا ىاةمعنلا لوز نم حسقارئاسلل لئلا هيدي ري () قلحخلاو

 . هب توطسلاقيقوف نم هرهقب ناسن الا ىلع طسبلاوطسلاو . ةمعنلا لاوز حسبق
 نوطسبي ىا اتتايآ مهيلعنولعي نيذلا,نوطس داكي زب زعلا لب زنتلا فو هيلعو
 ىف ملالاب قورملا بازطيضاك اهنواخ تناك ام تولخ اذا لوقي (ه) انيلامهيدبأ
 باصلاوهو مسربملا ىساقي اماهنم تيساق كك سفن ىلا اهب ذج ناو سرقثملا لصافم
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 دوحلا ىف مرار ءاسنلا ةمذم ىف
 رفقا .ةياغيفئرتلاف تقر نإوه ةنخس كنيمل تناك ترفساذإ ل سس تن رس اج

 2 رئظلا ةّمصاقب ينأتق وو يمص ميبجتاك تتدحانإو 1

 ٍبراشيفت وأسم ملكا ثردح)"

 يريبص ب َلْيع فلا لحكم غو

 *(ىطم يمر هنعو يطل بج نعوداهشب حت مدع حلف نع قت
 مد مركللاو دوجلا يف 2--

 0 اموقفصي ستئّرملا نب ديبع لاق »
  راد.نم هللا كاس نئتسحلاو « راظأو نايك نيب دادي

 57 ع نيم يلا عم« رَصْع نم م دفام اتت ىلع

 < راصعأ ذم مدق ' كتم « ةيعلاو ه ىلجأ نمثلم : را تاذبو تينغانع

 .ىهانت اذا ىنعي رقفلا ةباغ ىف رففلاف هلوق 0( موملا الاعب ةفورعم ةلعماسربلاب
 هيشو لعفم ىهو ةبيصم عمج بئاصلا (؟) هتمرش هءارو نوكي ال تح رقفلا

 .لامغتسالا ىف هنكلو ءاج دقو بولصمسايقلاواهعمج تعمجو ةليعفةدعاهتدم

 .ىأ ىرص هب ليع هلوقو . سبابلا ءىشللرسكلا مطحلا (م) بئاصم نود

 ناسنالاةرفص حلقلاو كحضن ىازتفن هلوف . بلغ
 .ثمرلا تاذب. هلوق (ه) مضاومابلك نيعسسملاو.رافظاو نايلثك نيب هلوق : (4)

 هيف جرخ اهب رو هريغ ابعم انكي م ناو مملاو لبالا هيف شيعت "الك ثمرلا
 .عضوم لف ناؤو ىلع ل جمل هلوقو ةوالطا دبدشوهونامجا هنأك ضيا لسع

00091 



 ااا دوجلا ف

 ةراشأو نع نم باع اضيي * ةتماج,ميالاو كا دقو

 ١ ( اس امنيات يتالو هاهتسشع ناي الا ةَمع ني
 " ير از بناعاييلعتنأوامدقهابلثا تل نق نأ سانلا بذا

 راوسأو و لاخاش ت اذ لييبا 'هتيبش يبذل نك اًرلا ابيب

 «راخأ و لاقأو لطف وأ يَ وٍسع 5 ءانث بح

 رانأ هان ةَسركَم ياس ميكو هدرا دول زونيه

 ة راعالو _يزخ انك دي الو ادم دل دي ”مهنمو مف

 راثكب اًوَرامْنِإ نوثرامي الو « اونمظ نإ هائلا لعن وُممظب ال

 * (رامغأريغ .بْزحرامذأ تشك اومبش نإواوُثال ل ناو.

 : رعاشلا لاق فورعم مبل ىعرم وهو
 بب_رغلا -ةّلحم- للجتأب 2 بيلقلا ”ةحاست ىمثيلس 'تكلح

 نوكع م ديجلا ىعرملا ةبحاص كضراب رادلا اهنا انعتيينذتساالهلوقي ةناك
 ةمثع هلوقوراكبالا نيعلا لعدوعي ريمضلانييف هلوق )١( ةدبع مالا

 رعاشلا لاق بتام:ىا ىراز هلوق (9] ةدحاو مسا

 انبي دعسم اننيب اهف ”كاذ ىلع .. ىناو .ررازل“ ليل ىلع ىناو
 ةبهلاوةمينغلا كي رحعلاب لفت عجلافاودلوقوموتلا حرم رعاشلاذخا (م)

 هلوقوالصاعم ىا اددعم هلوق.(+) مئانغلا ىأ (لاقت.الا نع كنولأسي) ىلامتلاق
 ناو هلوق.(ه) ءىسوا نسح. ني لجرلا نع. هب .تيرهخلام اثنلا خلا: ان دعي الو.
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 لزغلا ىف 7 اة دوجلا ىف

 اذ 'نإو وطن فلوكس نإ
 ناخأ + ةمط“ مهنم نشكت دي

 5 ا

 ىراسلا ابريل وبل لثمممتبسا تيفال مت مهنم قلت نم
 مد ١ لزنلا يف جم

 (يرذملا"ليجلاق )

 ذوب دياي يلوت اًرهدو ه ُديِدَج اصلا َماَيَأ تيل الأ
 ل نيلذبام اَذِإَو قيدص هنيلأو نوكل انك اك يدق

 "ديررت رصم | ىوضن “ترق دقو « اهلْؤق ين الءايش المينأامو

 ةوالج كندف ينردماف كتتأ ه ىرت ىتلان ويلا الوا اهكزقالو

 هعزفا اموشو امبش همهشي و همبشي لجرلا مهشلاقي اوعزفا ىا اومبش
 همهوتا؟بيسنلاوه سيلو مهِلاةوبصلاو ةبحالا تادومب راهتشالاوه (1)

 با ىنكيو ةرذعنمامهو ةنيثب هتبحاصو رمعمن ب هللادبعن,,ليمجوه (؟) ضعبلا

 ليج لوقي لو كلل دبع ما ىنكتةنينب تناكو نيروهثملا برعلا قاشعدحاوهورمع
 ىيلصوا كمرص ىفيو ىنيمرصا كللا دبع مأي

 رسكلاب وضنلا ىوضن_هلوقو : ءايشالا نم ىئا ءايش الم هلوق: (م)

 ءاضنا عمجلاو رثكا وهز :باودلا عيمج نم لوزبملا وه ليقو لوزملا ريسبلا
 رعاشلا لاق ناسنالا ىف لمعتسب دقو

 رافسأ ءاضنأ ىلع قوش ءاضنأ ”مكمؤن انلبقا بركدلا نم انأ
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 تصسرول كرها
 يش ةادتلا ىفخأ امب يبو » رهاظدنجولانم يفخ امي ليلخ

 3 انننب تطش ترادلا اذا ه ةرْيع بر نا ماو يثأ نقالا

 - تان "تاق لا نم« يلتاق ةناي يبام ”تاقاذلا

 ديمت كئمكاذ تلاق سانام ٠ هيزنعأ يطع ضعي ير در ”تلق ناو

 "ديبي ديني اميف اهيح الو « ابلاط ”ت تكجاع دود انأالف )

 ١ (ٌديحوهو ناب ليلخام اذا همام نيو ىَزاَرِجلاكئزَج
 5 رمو ال ناسا" ريع نانا كيو يخي ابل ”تلقو
 ١ ُديَتو ف راط لا لا امو« اًدلاتو افيرط ل مكيحاك ذفد

 وود -2ع ع

 دوعصلا ينملاب هتلبس ناو * ابنيبو يني لصولٍض ورع ناو

 ٌديدج وهوَرهدلا كلاذ* :تيلبأو « اهلاون ي راظتناب يشبع ”تينفاف

 ءىثلا ىف ىا ديبي ايف هلوق )١( كلذ ريغ ىلع وضن رسكب ال هيوبيس لاق
 هلابج ةمزالم نع ةياتك كلذو ىئالدو ضرقني ىا ديبي كلبي ىذلا
 كلامفا ىزاوج كتزج ىا ىزاوجلا كتزج هلوقو : هباق ىف هخوسرو
 تعمس كلوقك ةلعاف لعردصم ةبزاجلا عمج ءازجلاهانممىزاوجلاو ةدومحلا
 ىماطتلا لاق ءاشلا يغاونولبالا يغاورب

 ىزاوجلا مثج  ىفباي متزج نكلو قيد ىرهد :امو

 يحاك دقو (:) يعل قنمالو مدامذو كقوتح ىزاوج متزجاىل
 اببح نكن عةيانكك لذو اميدقو اثداح ىأ اذلاتؤ لفي ىطةلوقو ٠ ملىح ىلا
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 لزغلا.ف ا

 طوس ”طامط امس مبل فوثي «اهتيويفي سائلا ةاشاوتيلف )

 '(ةويقد مل لايك 4 تان« قراشو ىسرلكيف:مل تلو

 دير ”تنأك نهب تنج تش + ذإه ىثأ لبجلا نم ناوسن سمعو

 دس نإ 5 و رذّملا يفو + ىوتستف نس يفرط * مقأف

 ُكيمَسل اذا ينإ ىلا ِداَوِب « لل نتي م يزس تلا
 0 1 تايواقلا ااا 3 نابحاير للطن ًضزأ نبه له 1

 55 هافضلا | لبحؤم ”ثراموم ةرمزهذلاَن مى ل هو

 ليعل د يهو تاجاملا حاط دقو « ةسأب , دب نمءاره ألا يتتت 7

 وق - اوس امرا قع « ةلمش ا نرجزأ لهو)

 ؟( رم رطلا كال زاجاذا «مزوُت نك وهم ربظ ىلع

 هطلخ ف اداوافودءىثلا فاد لاقيغا امس مهل فود هلوق 6( هبلق ىف لصأت

 ”ىدوالا هوفالالاق نوحصفيال نيذلا مجعلا مطامطااوءاودلا ىف كلذرثكاو

 فلسنا امناذك[ىفمطامظ دوس هعبت> ىئبحلا دّوسالك
 هتبوبحم نيبو هنيب ةاشولا ىلع هنم ءاعد تيلو هلوقوهو هدم امو تيبلاو

 نمنييلاخ اونوكيل مسلاةاشولل نوطلخمي نيذلامه مجعلا نوكي دارارعاشلان اكو
 هقيقملا فشك ىلع مهنمءادتهالا مدعل ةيلؤسملا
 نرجزالهوهلوق(ع) طقساذا طئاخلا توصكد يدش لا ترص قا وفرت 00

 اهتب الصوابمتدنش ىف لبجلا فرحت ببشةبلُحصلاةرماضلاةفانلا فرخللا خلا افرح
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 ا لزغلا ىف

 يجو نجلا روثافك ردَصو * برب رطسو رذؤجسب ىتس)

 000 حاشولا ّيِط ةةيهابم «ايتافلس ىلا تَفاَر اك فزت

 0 رواد ا و رهذلا َنم امري مثج اذا

 و هنأ . اهيلع وذ «يتببوى اوه نع ىو الصب

 دوش هرم اًنع لفيو» برام ين اك افرخ اهمرْضأف

 ةيشر ةايحلا _ شيع يف كِيرذف « الشك اًيرق ايندلايف طنب مف

 _ قلحملا ”ةالعتقان لاقف اههب الص ىفابب هّنيشم ةالعهقانلل لاقي ونادتسلا ةالملاو
 رعاشلا لاق

 نايئلع_قلملاةالّسب اهتازواج رك-كبم ةامؤم نب رفآعمَو
 ةالفلاو ةديعبلا ضرالاقزحلا قزح هلوقو :ةعب رسةلمشو هميسجتلي وط ىا
 دوقهلوقوةرماضلا ةقانلا ىهوةمهاس عمج مهاوسلاو :اهسفانت اهب رابتو ةعساولا

 كالهو :كلس ىازاجاذا هلوقو سرف مسا بوهرمهلوقو :رهظلاو قنعلا لاوط ىا

 رخآع ضومف ليمجلاق قب رطلا اولضدق يذلا نومجتنلامهقيب رطلا
 لة وُوذنوعسو#بيرقىللهأو  ابلنه لا فيض- كالثمهلاعم تديأ
 الوءابظلا نمل يقو شحولارقب نمعيطقلا بربرلا بربر طسودلوق 57

 هبهذواةضفواماخر نمذختي ناوححل اواتسطلاةماعلادنعوهر وثافكهلوقو :هلدحاو

 ةضفلا نمدختي ىذلا ناوحلا ىف ماحوبالاق
 امظنمارانشو توقايدقوت . هس ني للا روثافكر حنو

 نالنيديلاب توصملا ىا نيديلا ضوقنمهلوق()اهتيشم ىفرتخبت ىا في زن هلوقو
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 لزغلا ىف ما

 ذومف اهقراف اذإ ايو « الام اذإ ينم ىلا طوس

 ذيرأ نمر دابج ؛يأو» ةوزتب ليجاي د هاج تدوس
 ديبش < نيتي ليتق لكو» ةفاثب نيب ثدَح لكل
 يش يلع لاَض يذ هاقْريف ٠ ري يحفل نمد

 ١ وكس ين ولا و لحاضأ هلأ أعدولاىذ + اي يلت ملأ

 « هير يبأن برمي لاقو»
 ” يزكالو داخر هيلي هالو علا كندَوم ىتشيام دبع

 ةبارقالو تأت أذإ راةلمالو «ةواَدع يؤ حشاك شاولوقالو

 * رح ”هبراتبام اًبح ٌنكَلو ه ابباصأ كدت يتمم كاذامو

 ين َذاَدبا هل دجوي مل من شب « بلان ةبؤت دبعاب يلبقت نإف
 جني رارفلا لثم تاناويحلا قابو نامسنالا لصافمل نوكي تاوصالا نمضييقتلا

 دكناو هلوق( ك* نابقعلا ضيقت اهي دبأ“ ضقنت م« ىعمصالا دشناو » عدفضلاو

 كداؤف ىف ةمحرال ةبلص ىا دولص

 مهىا بركالو:شيعوفص ىاءاخر:هينضي ىاهيلسي وهالو دلوق (؟)
 كلبلقلاةدومنا لوقي(م)لماؤحلاريثأحبرثأتيال كتدوليظفاحبلتلا نا ىنعي ردكو

 صلاخ:كل بحو ةدوم اهنكلواهب هيتلمشة مركم نعةئشان تسيل ةبءوبح ا اههيا
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 - م/م لزغلا ىف
 ب رطتم مكافيغ ينم راماذ إنا و* ب وه اميف دعا مل لذ

 ص 2000 ”مأبو »يق ومش يروي فوق :لذعأو)

 <" عئالو يدنعربسال كلو ةحاّر رةشايناؤب الزم زيملايفد

 ويصتامو مي يالا ص 1 ةلفط نجاحا هاضيب ع

3-4 

 يحضلاب نناَوآلا روملا نم فولت )
58 0 0 

 وبرت اهرمب تو سيق شك قم
 0ث ابن ل 0 معاون » _ عيرالتلاق مؤي سان 00

 2 ىلع ”ىزعأ 50 م دوُدصناك ميف يرعشتسيل الأ

 ىنفلكيامنعرفتاو نعأب راىنكلو نب رمأت هبامف كاوهريساىنالوقي ١ )بح هيهاضيالا
 ىلع كفطعامرصالاو هفطعارصأ هي ارء ىشلارصا لاقي ىنرصاي و هلوق(؟) كريغهب
 ىنفطعيام ىاةرصآ نالف لع ضر صأتام لاقي كفطعت هم المحرلا ةرص الاوءىثت

 عابلا سيقهلوق( م) لقعى ابل الوهلوق :و مرغم ىا فاكهلوقو .ةبارقالوةنمهيلع
 ناسناالا ئرتعيام مضلاب رهبلا اهربينمةلوقو .عابلارادقمىاردقلا ساقلاو سيقلا
 اذهوديزتئاوب رتهلوقو سفنلا عبباتتو جسيبتلا نم ودعلاو دي.دشلاىعسلادنع

 باحصاو نادخا ىابرتابل هلوقو :حدملافةياغ
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 مد ةعاخ جمس

 .ارودبو اسومش ةغالبلا ءامس يف تملطا نا مبللا كدمح

 ادايجا رهدلا ةيلح نم كنئازخ تانونكم نم تعدبأو-

 . مواعلا ةمزا اوكسلم ىتح . موبمللا ةورذ نم مهتنكمو . انزخو:

 مههلعوامضايغ نيب اوس امو. فوطقلا ةينادلا اهبضاير لالخ اوساجف ٠

 نمذو دربو.ديشم رصق لك لاا هنيابم نمذو وأي. فوفش ةيدرالا نم

 تكرابتو.كؤالا تلج ركشن و .دي زم نم لهممسلاهل لوقياماييناعم

 ةغالبلاكلمتهبءاهنيعملاسلسو .اهنيعزاسن | بدالاتلمج نا. كؤامسا

 ةضورلامبط مدقف (دعبو) .اهيصايحنمةحاصفلا لزئتستو. اهيصاونب

 بئاعلا بيعةمبصو نع ةثزبلا.حداملاءارطا نع اهنسح ةينغلا هيب دالا

 ةغالبلا نمةيقار .ليلجلا ردقلا اهلرافسالانبب نم يهابف. حداقلاعنقو:

 دودولانيعابنسحو اهطبضب رقت. ليبن يعول لك اهومسدهشي ةيتر ىنسأ

 ويلوي ؟8 يف عبطلا ةياهن تقفاو . دوسحلا ينلا سقت اهب دمكتو.
 نم١/ه. ماعنم . مظعملانابعش بش نم ؟قفاوملاهيداليم ١0١ ةنش

 ملسو هبحصو هلآ لعوهيلع هللا لص مظعالا يننلاة رجه.
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 هتاوأمقا 0و
 هاوأاعم م 00081ع انالاا/عمكا197 0ع ا ءكلاعخال



 هتاوأمقا 0
 هزوأاتدعم 00081 انالاا/عمكا117 0ع ا ءكلاعخال



 مد هيبدالاهضورلا تسربف جم

 باتكلا ةبطخ

 ًاحالطصاو ةثل اشنالا بانك لولدمنايب لصف
 نامعالا نم ةمبلا ولع

 تابتاكلايف

 هقرفنم داوموتابتاكم

 فاصوالا يف

 يناهنلا يف
 يلا رملا ف

 ةيظعولا بطحلا يف

 رعشلا يف
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